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AVOIMEN YLIOPISTON 
KUMPPANUUSTAPAAMINEN
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KUMPPANUUSYHTEISTYÖN KOORDINAATTORIT

Koulutusasiantuntija Aino-Kaisa Ellfolk

aino-kaisa.ellfolk@helsinki.fi

050 415 4680

Koulutusasiantuntija Kaisa Oikarinen

kaisa.e.oikairinen@helsinki.fi

050 918 2013

Oppilaitosyhteistyön sähköposti: avoinyo-oppilaitokset@helsinki.fi

mailto:aino-kaisa.ellfolk@helsinki.fi
mailto:kaisa.e.oikairinen@helsinki.fi
mailto:avoinyo-oppilaitokset@helsinki.fi


OHJELMA 

Tervetuloa! 

Esittelykierros 

Avoimen ajankohtaiset kuulumiset, koulutuspäällikkö Minna Herno

Yhteistyön käytännöt

•Sisun tuomat muutokset

•Erityisjärjestelyt tenteissä

•Opiskelijan muistilista

•Avoimen yliopiston markkinointi yhteistyöoppilaitoksessa järjestettävien opintojen osalta.

Tauko 

Yhteistyön parhaat käytännöt ja kehittäminen (työskentely ryhmissä) 

Koonti ja lopetus



Ajankohtaista 
Avoimesta 2021
Koulutuspäällikkö Minna Herno
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AJANKOHTAISTA AVOIMESTA 2021

Sisältö

• Jatkuvan oppimisen ja sitä kautta avoimen yliopiston toiminnan 

uudelleen organisointi 

• Opetuksen ja opiskelun tukijärjestelmien uudistukset 

• Opetustarjonta 2021-22

• Kumppanuusyhteistyön kehittäminen

• Jatkuvan oppimisen tunnuslukuja 2020
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HELSINGIN YLIOPISTO

Tiedekunnat

• Humanistinen

• Teologinen

• Matemaattis-
luonnontieteellinen

• …..

Yliopistopalvelut

YPA

• Henkilöstöpalvelut

• Opetus- ja 
opiskelijapalvelut

• Tutkimuspalvelut

• Viestintä ja 
yhteiskuntasuhteet

• Talouspalvelut

• Tilat ja kiinteistöt

Erillislaitokset

• Avoin yliopisto 
(opetuksen 
resurssit)

• Johtaja Jenni Krapu

• Kielikeskus

• Tietotekniikkakesku
s

• ….

Hallitus, rehtoraatti, yliopistokollegio, kansleri
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TAVOITTEET UUDELLE ORGANISOITUMISELLE

• Kehitämme uusia jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia mm. avoimia 

verkkokursseja ja muita digitaalisia oppimisen mahdollisuuksia, jotka 

palvelevat myös tutkinto-opiskelun sujuvoittamista. 

• Opetuksen hallittu avaaminen.

• Avoimen omassa opetuksessa painotus verkko-opetuksen ja -opiskelun kehittämisessä.

• Joustavuus suorituksissa ja oppimisen arvioinnissa  (sähköiset tentit).

• Tieteenalan tutustumiskurssien lisääminen ja valintaväylien kehittäminen.

• Ajatus, että sopivat sekä lukiolaisille/toisen asteen opiskelijoille sekä kaikille tieteenalasta 

kiinnostuneille, esim. alan vaihtajat.

• Tiiviimpi yhteistyö tiedekuntien kanssa opetustarjonnan suunnittelussa.

• Opetussuunnitelmakauden 2023-26 valmistelu.

• Koulutusohjelmien laatutyön tuki, ml. auditointiin valmistautuminen 2021.

• Jatkuvan oppimisen tarjonnan kasvattaminen (myös muu kuin avoin eli mm. 

erikoistumiskoulutukset, täydennyskoulutus, uudet avaukset)

• Kansalliseen OKM Digivisio 2030 kehitystyöhön osallistuminen.

• Kansainvälisen yhteistyön lisääminen (UNA Europa –yhteistyö).

➢ HY on valtakunnallisesti suurin jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien tuottaja 2030

8



MITÄ UUDISTUS TARKOITTAA 
OPPILAITOSYHTEISTYÖLLE

• Mahdollisuus samoihin tavoitteisiin kuin avoimen omalla toiminnalla

• DOJO koordinoi HY jatkuvaa oppimista -> tarjonnan laajeneminen myös 

oppilaitosyhteistyössä

• Mahdollisuus vaikuttaa tiedekuntien OPS työhön

• Kumppanuusyhteistyön laajenemisen mahdollisuus

• Yhteistyösopimusten uusiminen

• Sopimukset siirretään OPAan ja allekirjoittajana kehitysjohtaja

• Sopimuspohja uusitaan siten, että se mahdollistaa monipuolisemman yhteistyön

• Mahdollisuus uudistaa avoimen yliopisto-opetuksen järjestämiseen liittyviä maksuja

• Toteutuspohjaisen maksumallin pilotointi käynnistyy syyskuussa Helsingin 

seudun kesäyliopiston kanssa.
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OPETUKSEN JA OPISKELUN TUKIJÄRJESTELMIEN 
UUDISTUKSET 2021

• HY verkkopalvelu

• Avoimen tiedot helsinki.fi –sivustossa https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-

opetus/avoin-yliopisto

• Yleinen tieto avoimen yliopiston toiminnasta 

• Opetustarjonnan tiedot koulutusohjelmittain ja teemoittain sekä muita valmiita listauksia 

opetuksesta 

• Näkyy entistä selvemmin tieto opetuksen järjestävästä organisaatiosta

• Opetuksen hakutoiminnallisuudet vielä työnalla

• Kurssisivut

• Taustalla opintotietojärjestelmän eli Sisun käyttöönotto sekä verkkopalvelun uudistus.

• Kaikki opetuksen tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisen ohjeet kurssisivulla.

• Avoimen opiskelijan ohjeet siirtyneet omaksi kokonaisuudeksi samaan paikkaan tutkinto-

opiskelijoiden ohjeiden kanssa https://studies.helsinki.fi/ohjeet#open_university

• Sisu-opintotietojärjestelmä

• Ilmoittautumiset, opinto-oikeudet, opintosuoritusten kirjaus

• Kehittäminen jatkuu ja avoimen yliopiston toiminnallisuudet tulossa
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OPETUSTARJONTA 2021-22

• Opetus pääsääntöisesti etänä 

• Tutustumiskurssit, joiden tarjonta kasvaa (maksuttomia) 

• Osaamispohjaisten teemakokonaisuuksien tarjonta (short learning)

• Avoin verkko-opetus MOOC (massive open online course) tarjonta laajenee

• Työttömien ja lomautettujen maksuttomat opinnot vuoden 2021 loppuun

• Opetuksen uusi normaali?

• Lähi- ja verkko-opetuksen suhde ja työnjako -> hybridiopetus

• Syksyllä toimitaan pandemian ehdoilla ja AVIn ohjeiden mukaan

• Uusia käytäntöjä luodaan ja verkkopedagogiikkaa kehitetään

• HY keskustelussa Digikampus

Ovet auki avoimeen! Virtuaalinen infoviikko 6.-10.9. https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-

opetus/avoin-yliopisto/avoin-yliopisto-pahkinankuoressa/ovet-auki-avoimeen-virtuaalinen-

infoviikko-6-1092021
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KUMPPANUUSYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

Tavoitteena laajempi ja monipuolisempi yhteistyö, joka tuo lisäarvoa 

kaikille osapuolille.

Hankkeita ja koulutusta eri toimijoiden kanssa yhteistyössä (ministeriöt, 

kaupungit, oppilaitokset, työnantajat etc.)

• Avoimen kurssitarjonnan lisäksi hankkeet

• Alueellinen yhteistyö

• Lukiot ja koko toinen aste

• Kaupunkien hankkeet, työnantajat etc.

Miten yhdessä edistäisimme?
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JATKUVAN OPPIMISEN 
TUNNUSLUKUJA 

2020



TIEDE JA OPPIMINEN 
KUULUVAT KAIKILLE 

*  Muita kuin tutkinto-opiskelijoita 37 241 (75 %)

YLI 56 000 JATKUVAA OPISKELIJAA

Avoin yliopisto-opetus

Täydennyskoulutus

Erikoistumiskoulutus

Yhteensä

YLI 1400 KOULUTUSTA ERI TIETEENALOILTA

Avoimia yliopisto-opintoja, sisältäen  

kandiohjelmien avoimia kursseja

maisteriohjelmien avoimia kursseja

avoimia verkkokursseja eli Mooceja

tutustumiskursseja yliopisto-opintoihin

Täydennyskoulutukset

Erikoistumiskoulutukset

Yhteensä 

166

11

1 228

875

44

83

10

1 404

JATKUVAN OPPIMISEN SUORITETUT 
OPINTOPISTEET

Avoin yliopisto-opetus

Erilliset opinnot

Korkeakoulujen 
yhteistyösopimusten 
opintopisteet

Erikoistumiskoulutukset

Yhteensä

128 207

10 665

4 284

3 029

146 185

(Muut kuin tutkinto-opiskelijat)

49 407

6 845

303

56 555

HELSINKI.FI/JATKUVAOPPIMINEN

*



TIEDE JA OPPIMINEN 
KUULUVAT KAIKILLE 

HELSINKI.FI/JATKUVAOPPIMINEN

• Opintosuoritukset 2020 

• Tutkinto-opiskelijat Avoimessa 69 553 op (2019   49 

839 op)

• Ei-tutkinto-opiskelijat Avoimessa 128 093 op (2019  85 

877 op)

• Yhteensä 197 646 op (2019  135 

716 op)

• Yhteistyöoppilaitokset 2020 (noin luku, avoimen omaan opetukseen integroituja opintoja ei mukana)

• Yhteensä suoritettuja opintopisteitä 10 828 op 

(2019 9 959 op)



Avoimia yliopisto-opintoja, sisältäen 

kandiohjelmien avoimia kursseja

maisteriohjelmien avoimia kursseja

avoimia verkkokursseja eli Mooceja

tutustumiskursseja yliopisto-opintoihin

Täydennyskoulutukset

Erikoistumiskoulutukset

Yhteensä 

YLI 1400 KOULUTUSTA 
ERI TIETEENALOILTA

166

11

1 228

875

44

83

10

1 404

87 %
OPISKELIJOISTA

AVOIMESSA 
YLIOPISTO-

OPETUKSESSA



46% AVOIMEN OPETUKSEN OPISKELIJOISTA
ALLE 30-VUOTIAITA

35%65%

60+v50–59v40–49v

30–39v

28 % 23

%

23 %

–24v 24–29v

8%16 % 2%



JATKUVAN OPPIMISEN 
SUORITETUT OPINTOPISTEET

Avoin yliopisto-opetus

Erilliset opinnot

Korkeakoulujen 
yhteistyösopimusten 
opintopisteet

Erikoistumiskoulutukset

Yhteensä

128 207

10 665

4 284

3 029

146 185

(Muut kuin tutkinto-opiskelijat)

+ 8,5%

+ 45,9%

+ 16,8%

+ 49,9%

Muutos vuoteen 2019

+ 44,9%

45%
KASVUA 

VUOTEEN 
2019



TOP 5 SUOSITUIMMAT TIETEENALAT 
AVOIMESSA OPETUKSESSA

1

2

3

4

5

Tietojenkäsittelytiede

Kasvatustieteet

Matemaattiset tieteet

Sosiaalitieteet

Psykologia

15 333

7 179

4 699

4 963

4 610

Suosituimmuus opiskelijamäärän mukaan

Rapo 7.4.2021



TOP 10 SUOSITUIMMAT 
MOOCIT

2 712

1 967

1 404

1 278

1 195

184 474

34 986

4 644

4 446

3 199

6

7

8

9

10

Tietokoneen toiminnan 
perusteet

Ilmasto.nyt

Kiertotalous.nyt

Johdatus yhteiskunta-
tilastotieteeseen

Climate.now

Elements of AI

Java Programming 
(suomeksi ja englanniksi) 

Fullstack Open

Building AI

Makrotaloustieteen 
erikoiskurssi: talouskriisit 

1

2

3
4

5

Suosituimmuus opiskelijamäärän mukaan 

Sisältää mooc.helsinki.fi ja mooc.fi 3/2021 
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YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT



SISUN TUOMAT MUUTOKSET

• Helsingin yliopiston uusi opintohallintojärjestelmä Sisu on otettu käyttöön 31.5. alkaen.

• Opettajat kirjaavat kurssien arvosanat suoraan Sisuun kaikilla kursseilla. 

• Tätä varten opettaja tarvitsee Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen.

• Koulutusasiantuntija on yhteydessä suoraan niihin opettajiin, joilla ei ole Sisu-oikeuksia.

• Opettajan Sisu-ohjeet verkkosivuilla: https://teaching.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/sisu-opettajalle Tukea 
Sisu-arviointiin arviointi@helsinki.fi –osoitteesta.

• Opiskelijoiden tulee ilmoittautua myös Avoimeen yliopistoon annetun ilmoittautumisajan aikana. 

• Jos opiskelija ei ole tehnyt Avoimen yliopiston ilmoittautumista, hänelle ei pystytä rekisteröimään 
arvosanaa kurssista. 

• Avoimen yliopiston ilmoittautuminen on sitova.

• Ilmoittautumislinkit tulevat tuttuun tapaan koulutusasiantuntijalta.

• Yhteistyöoppilaitosten järjestämien kurssien osalta tarvitsemme aiempaa tarkemmat tiedot 
opinnoista (alkamispäivä, ensimmäinen mahdollinen suorituspäivä, uusintasuorituspäivät)

• Yhteistyöoppilaitosten järjestämistä kursseista muodostuu kurssisivu, joka on näkyvissä 
verkkosivuillamme. Sivuilla ohjataan olemaan yhteydessä yhteistyöoppilaitokseen tarkempien 
tietojen saamiseksi.

https://teaching.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/sisu-opettajalle
mailto:arviointi@helsinki.fi


ERITYISJÄRJESTELYT TENTEISSÄ

• Erityisjärjestelyiden asiantuntijaryhmä suosittelee alle 3 tunnin tentteihin 30 

minuutin lisäaikaa ja tasan tai yli 3 tunnin tentteihin 1 tunnin lisäaikaa. 

• Erityisjärjestely myönnetään lääkärintodistuksen tai vastaavan asiantuntijan 

lausunnon perusteella.

• Toimintaohjeet opiskelijalle, kun Avoin järjestää opetuksen: 

https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/jarjestelyt-erityista-tukea-

tarvitseville-avoin-yliopisto

• Oppilaitos vastaa oman opetuksensa ja tenttiensä erityisjärjestelyistä.

https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/jarjestelyt-erityista-tukea-tarvitseville-avoin-yliopisto


OPISKELIJAN MUISTILISTA
• Ilmoittautuminen Avoimen opintoihin on aina sitova ja se tulee tehdä 

ilmoittautumisaikana.

• Opiskelijan tulee aktivoida Helsingin yliopiston käyttäjätunnus hyvissä ajoin ennen 
opintojen alkua: https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/helsingin-yliopiston-
kayttajatunnus-avoin-yliopisto

• Kaikki opintoja koskeva viestintä ohjataan pääsääntöisesti opiskelijan helsinki.fi-
sähköpostiin, joten sitä tulee lukea aktiivisesti opintojen aikana.

• Kurssin jälkeen opiskelija näkee suorituksensa Helsingin yliopiston 
opintotietojärjestelmä Sisussa tai Opetushallituksen ylläpitämässä Oma Opintopolku-
palvelussa. Opettaja arvio kurssin kuukauden kuluessa suorituspäivästä.

• Opiskelijoiden neuvonta https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/yhteystiedot-ja-
opintoneuvonta-avoin-yliopisto

• Huom! Opiskelijoiden yhteydenotot avoin-student@helsinki.fi -osoitteeseen.

• Opiskelijan ohjeissa on kattavat neuvot eri tilanteisiin: 
https://studies.helsinki.fi/ohjeet/kaikki-ohjeet-kootusti-avoin-yliopisto

• Osallistuminen Avoimen yliopiston järjestämään opetukseen: kurssin aikataulu ja 
määräajat on kerrottu kurssisivuilla. 

https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/helsingin-yliopiston-kayttajatunnus-avoin-yliopisto
https://sisu.helsinki.fi/student/
https://opintopolku.fi/wp/fi/oma-opintopolku-palvelu/
https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/yhteystiedot-ja-opintoneuvonta-avoin-yliopisto
mailto:avoin-student@helsinki.fi
https://studies.helsinki.fi/ohjeet/kaikki-ohjeet-kootusti-avoin-yliopisto


AVOINTEN YLIOPISTO-OPINTOJEN 
MARKKINOINTI

• Yhteistyöoppilaitosten järjestämät kurssit näkyvät opintotarjontapalvelussamme

• Jos markkinoitte opintoja somessa, tägätkää Avoin yliopisto, niin voimme jakaa 
postauksen

• Facebook: Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

• Instagram: hyavoin

• LinkedIn: Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

• Twitter: HY Avoin yliopisto

• Pyrimme tägäämään yhteistyöoppilaitoksen jos markkinoimme niissä 
järjestettäviä kursseja

• Markkinointipyynnöt koulutusasiantuntijan kautta tai avoinyo-
markkinointi@helsinki.fi

mailto:avoinyo-markkinointi@helsinki.fi


KIITOS KUN OLIT MUKANA!

Materiaalit tulevat oppilaitosyhteistyön verkkosivuille 

https://www.helsinki.fi/fi/yhteistyo/oppilaitosyhteistyo/avoimet-yliopisto-

opinnot-vapaan-sivistystyon-oppilaitoksissa/ajankohtaista-avoimen-

yliopiston-oppilaitosyhteistyossa

Välitättehän tarvittaessa tietoa eteenpäin organisaatiossanne.

Kumppanuusyhteistyön uutiskirje tulee muutaman kerran vuodessa

https://www.helsinki.fi/fi/yhteistyo/oppilaitosyhteistyo/avoimet-yliopisto-opinnot-vapaan-sivistystyon-oppilaitoksissa/ajankohtaista-avoimen-yliopiston-oppilaitosyhteistyossa

