
Avoimen yliopiston opinnot ovat avoimia kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot sopivat  
ammattitaidon ylläpitämiseen, uuden uran alkuun, eri tieteenaloista kiinnostuneille sekä oppimisen iloa ja  
oivalluksia etsiville ja ne on mahdollista suorittaa työn ohessa. 

Aktiivi-Instituutti ja Helsingin aikuisopisto tarjoavat Tehyn kanssa avoimen opintoja yhteistyössä suomalaisten 
yliopistojen kanssa. Tehy on yksi Aktiivi-Instituutin ja aikuisopiston omistajista ja tukee jäseniensä opintoja  
osallistumalla kustannuksiin. Jäsenhintaisia paikkoja on rajallisesti. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon  
tiedonhallinnan perusopinnot (25 op)
Itä-Suomen yliopisto
Tehyn jäsenille 260 € 
(35 € ilmoittautuessa ja 225 € rekisteröityessä yliopistolle)
Verkko-opinnot syyskuu 2021 – kesäkuu 2022

Opinnoissa perehdytään sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujärjestelmään, sen tiedonhallintaan ja johtami-
seen, tiedonhallinnan keskeisiin teorioihin ja menetel-
miin, tietosuojaan ja turvaan sekä niiden soveltamiseen 
käytännössä. Sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan tiedon-
hallinnan asiantuntijoita, joilla on alan sisällön tunte-
musta ja tietoteknistä osaamista. 

Opintojaksot
  Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon 

tiedonhallintaan 1 op 
  Monialainen kirjaaminen ja lainsäädäntö 1 op 
  Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnon 

perusteet 3 op 
  Tietosuoja ja -turva sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 op
  Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon 

kirjallisuus 5 op
  Asiakas- ja potilasturvallisuutta tukeva 

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen  
perusopinnot (25 op)
Itä-Suomen yliopisto
Tehyn jäsenille 225 € 
(0 € ilmoittautuessa ja 225 € rekisteröityessä yliopistolle) 
Verkko-opinnot syyskuu 2021 – kesäkuu 2022

Opinnot on tarkoitettu niille, joita kiinnostaa johta-
minen sosiaali- ja terveysalalla. Opinnot painottuvat 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä koko-
naisuuteen, taustateorioihin ja ohjaukseen sekä niiden 
merkitykseen sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisessa, 
organisoinnissa ja päätöksenteossa. Opinnoista saa 
valmiuksia toimia sosiaali- ja terveysalalla johto-, asian-
tuntija- ja suunnittelutehtävissä. 

Opintojaksot
  Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteen opiskeluun 

ja lähtökohtiin 5 op
  Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään 3 op 
  Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 2 op
  Johtamis- ja organisaatioteoriat 5 op
  Sosiaali- ja terveysjohtamien perusteet 5 op 
  Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op
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tiedonhallinta 5 op
  Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan 

ekosysteemi 5 op*
  SNOMED CT 5 op*

*vaihtoehtoisia 

Terveystaloustieteen perusopinnot (26 op)
Itä-Suomen yliopisto
Tehyn jäsenille 260 € 
(26 € ilmoittautuessa ja 234 € rekisteröityessä yliopistolle) 
Verkko-opinnot syyskuu 2021 – kesäkuu 2022

Opinnot tutustuttavat alan keskeisten elementtien kuten 
tehokkuuden, tuottavuuden, oikeudenmukaisuuden 
ja taloudellisen organisoinnin kysymyksiin sosiaali- ja 
terveydenhuollossa sekä palvelujärjestelmän toimintaan 
kokonaisuutena. Opinnot soveltuvat niin sosiaali- ja 
terveysalalla jo toimiville asiantuntijoille ja alasta kiin-
nostuneille.

Opintojaksot
  SOTE-talous 1 op 
  Taloustieteen perusteet 6 op
  Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään 3 op 
  Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 2 op
  Terveystaloustieteen perusteet 4 op 
  Julkistalouden perusteet 5 op
  Hoidon ja palvelujen taloudellinen arviointi 

sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 op 

Työ- ja organisaatiopsykologian  
perusopinnot (25 op)
Itä-Suomen yliopisto
Tehyn jäsenille 225 € 
(0 € ilmoittautuessa ja 225 € rekisteröityessä yliopistolle) 
Verkko-opinnot syyskuu 2021 – kesäkuu 2022

Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja 
organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja 
työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työ-
hyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Opinnot antavat 
lisäksi mahdollisuuden perehtyä esimerkiksi globaalin 
työelämän työnteontapoihin ja erityispiirteisiin sekä 
niiden vaikutuksiin yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin.

 Pakollinen opintojakso 3 op:
  Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan: 

työn teorioita ja käytäntöjä 

Valinnaiset opintojaksot 22 op 
Monimuotoinen työelämä:

  Elinvoimainen organisaatio 3 op
  Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op
  Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
  Monipaikkainen mobiili tietotyö 3 op
  Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
  Organisaatioiden johtaminen 3 op
  Työelämän sosiaalipsykologia 3 op

Työstä hyvinvointia:
  Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op
  Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
  Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op
  Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
  Viestintä ja vuorovaikutus 3 op
  Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I:

Tieteellinen tutkimus tutuksi 2 op 

Helsingin aikuisopisto

toimisto@helao.fi, 09 41 500 300 
Runeberginkatu 22–24, 00100 Helsinki

Opintoneuvonta

Koulutuspäällikkö Anne Hirvonen,  
anne.hirvonen@helao.fi, 050 590 7184
Koulutussuunnittelija Marita Parkkonen
marita.parkkonen@helao.fi (2.8. alkaen)

Ilmoittaudu opintoihin helao.fi

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

Tutustu

helao.fi/avoimen-yliopiston-info

Käännä 
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