
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.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen  
perusopinnot 30 op 
Itä-Suomen yliopisto
Verkko-opinnot syyskuu 2019 – kesäkuu 2020
220 € Tehyn jäsenille

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan arjen 
ilmiöiden jäsentämiseksi sekä muutosten ja pää-
töksenteon tueksi tutkittua tietoa ja teoreettista 
ymmärrystä. Perusopintojen painopistealueita 
ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon johtami-
nen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden 
rakenne, niiden organisointi ja arviointi, sekä oh-
jaus ja toiminnan nykyiset ja tulevat muutokset.

Opinnot soveltuvat sosiaali- ja terveysalalla jo 
toimiville, johtotehtäviin tähtääville tai muu-
toin alasta kiinnostuneille asiantuntijoille, joita 
kiinnostavat laajasti johtamisen ja palveluiden 
toiminnan ja organisoinnin kysymykset sosiaali- 
ja terveydenhuollossa. Kurssi-ilmoittautumisen 
yhteydessä maksetaan 0 € ja 220 € rekisteröityessä 
yliopistolle

Opintojaksot:
• Akateemisista opiskelutaidoista  

työelämävalmiuksiin 5 op
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Johtaminen ja organisaatiot 26 op
Vaasan yliopisto
Verkko-opinnot syksy 2019 – kevät 2020
350 € Tehyn jäsenille

Johtamisen opinnot on tarkoitettu sinulle, joka 
haluat ymmärtää yrityksen toimintaa, haluat 
henkilöstöammattilaiseksi, tähtäät kansainväli-
siin tehtäviin tai haluat liiketalouden koulutta-
jaksi tai yrittäjäksi. Opit yrityksille tärkeän tiedon 
hallintaa, analysointia ja hyödyntämistä. Asioita 
tarkastellaan erilaisten yritysten, toimialojen ja 
kulttuurien näkökulmasta. Opinnot sopivat myös 
hyvin yritysten ja muiden organisaatioiden henki-
löstökoulutukseksi.

Opiskelijaksi voi tulla kuka tahansa iästä ja koulu-
tustaustasta riippumatta. Opintokokonaisuuteen 
ilmoittautuminen maanantaihin 9.9.2019 men-
nessä.  Kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä makse-
taan 270 € ja 80 € rekisteröityessä yliopistolle.

Opintojaksot:
• Johtamisen perusteet 7 op
• Henkilöstöjohtaminen 7 op
• Strateginen johtaminen 7 op
• Yrityksen liiketoimintasuunnitelma 5 op

Käännä 



• 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

Työoikeus 7 op
Turun yliopisto
17.12.2019–3.2.2020  
monimuotoiset verkko-opinnot
90 € Tehyn jäsenille

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija on muodostanut kokonaiskuvan palkka-
työvoiman käyttötavoista, hallitsee työoikeuden 
normijärjestelmän ja työmarkkinamekanismin 
toiminnan sekä osaa yksilöllisen ja kollektiivisen 
työoikeuden yleiset opit, pääsisällön sekä kan-
sallisen ja kansainvälisen kehityksen. Opiskelija 
hallitsee työsopimuksen tekemisen ja päättämi-
sen keskeiset kysymykset. 

Huom! Työoikeuden opintoihin voi osallistua 
vasta kun Johdatus oikeustieteeseen 2 op –kurssi 
on suoritettu hyväksytysti. Voit hakea hyväksilu-
kua vastaavan opintojakson perusteella. Johdanto-
kurssin voit suorittaa esim. Helsingin aikuisopis-
tossa syys-lokakuussa tai verkko-opintoina Turun 
avoimessa yliopistossa. Kurssi-ilmoittautumisen 
yhteydessä maksetaan 30 € ja 60 € rekisteröityes-
sä yliopistolle.

Viestintä ja vaikuttaminen 5 op
Jyväskylän yliopisto
Verkko-opinnot maalis-huhtikuu 2020
50 € Tehyn jäsenille

Opintojaksolla tutustutaan vaikuttamisen ja argu-
mentoinnin perusteisiin sekä kampanja- ja vai-
kuttamisviestintään. Opintojaksolla tarkastellaan 
ja analysoidaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää 
eri konteksteissa. Kurssi-ilmoittautumisen yhtey-
dessä maksetaan 50 €,  joka sisältää Jyväskylän 
avoimen yliopiston rekisteröintimaksun

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.


