
Helsingin aikuisopisto järjestää avoimen yliopis-
ton opintoja yhteistyössä suomalaisten yliopisto-
jen kanssa. Avoin yliopisto on avoin kaikille iästä 
ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Avoimen 
yliopiston opinnot sopivat ammattitaidon ylläpi-
tämiseen, uuden uran alkuun, eri tieteenaloista 
kiinnostuneille sekä oppimisen iloa ja oivalluksia 
etsiville. Opinnot suunnitellaan siten, että ne on 
mahdollista suorittaa työn ohessa.  Tutustu tar-
kemmin opintoihin ja varmista paikkasi ilmoit-
tautumalla verkkosivulla helao.fi. Ota sen jälkeen 
yhteyttä sähköpostitse toimisto@helao.fi saadak-
sesi Tehyn jäsenhinnan (paikkoja on rajallisesti).

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen  
perusopinnot 30 op
Itä-Suomen yliopisto
220 € Tehyn jäsenille
(0 € ilmoittautuessa ja 220 € rekisteröityessä yliopistolle)
Perusopinnoissa tarkastellaan sosiaali- ja terveyden-
huollon johtamista eri näkökulmista. Kiinnostuksen 
kohteina ovat johtamisen sisältö, sosiaali- ja terve-
ydenhuollon palveluiden rakenne, organisointi ja 
ohjaus sekä toiminnan muutosten arviointi. Opinnot 
soveltuvat johtajan uralla aikoville, esimiestehtävissä 
jo toimiville ja niille, jotka toimivat alalla erilaisissa 
suunnittelu, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. 

  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

Ergonomian ja työhyvinvoinnin  
perusopinnot 25 op
Itä-Suomen yliopisto
220 € Tehyn jäsenille
(0 € ilmoittautuessa ja 220 € rekisteröityessä yliopistolle)
Opinnot sisältävät tietoa ergonomiasta ja työhyvin-
voinnista, ja perehdyttävät konkreettisesti kehittä-
missykli –työkalun käyttöön. Opinnot soveltuvat 
kaikille omasta ja työyhteisön hyvinvoinnista kiin-
nostuneille; erityisesti työsuojelu- ja työhyvinvointi-
toimijat, lähiesimiehet ja työterveyshuolloissa toimi-
vat henkilöt. 

  Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op
  Työn monipiirteinen kuormittavuus 7 op
  Työympäristö 4 op
  Työyhteisö ja osaaminen 7op
  Yhteenveto 3 op 

Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto TJO ry 
omistaa kansalaisopisto Helsingin aikuisopis-
ton ja kansanopisto Aktiivi-Instituutin. Helsin-
gin aikuisopisto on yksi Suomen suurimmista 
yksityisistä kansalaisopistoista ja se tarjoaa 
vuosittain yli 1 000 kurssia kielten, liikunnan, 
taiteen, avoimen yliopiston ym. aine-alueilta. 
Aktiivi-Instituutti on kansanopisto, jonka eri-
tyistehtävänä on koulutus ja työelämän kehittä-
minen (aktiivi-instituutti.fi). 

Lisätietoja: Helsingin aikuisopisto, 
Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki  
toimisto@helao.fi | 09 41 500 300 | helao.fi
Anne Hirvonen, projektipäällikkö
anne.hirvonen@helao.fi | 050 590 71894
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