
Ovet auki Avoimeen! virtuaalisen infopolun sisällöt 

Tervetuloa seikkailuun! 

Avoimet yliopisto-opinnot ovat Helsingin yliopiston koulutusohjelmien opintoja kaikille. Avoimessa 

yliopistossa jokainen on pätevä ja sopiva. Vahvista osaamistasi, etsi uutta uraa! 

Kaikki linkit avautuvat uuteen välilehteen. 

• Esittelyvideo: Avoin yliopisto: Ole avoin uudelle ajattelulle! (Vimeo-videopalvelu) 

• Johtajien tervehdys: Avoimen yliopiston johtaja Jenni Krapu ja Helsingin yliopiston 

digitalisaatiojohtaja Jaakko Kurhila (Vimeo-videopalvelu)  

Kokemuksia matkan varrelta 

• Opiskelijakokemuksia: monimuotoinen Avoin (Vimeo-videopalvelu) 

• Opiskelijakokemuksia: opiskelijan haastattelu (Vimeo-videopalvelu)   

• Faktoja jatkuvasta oppimisesta: tiede ja oppiminen kuuluvat kaikille      

Makupaloja opinnoista 

Opiskele paikkakunnasta riippumatta! Opinnot järjestetään valtaosin verkossa. 

Tutustu makupalavideoihin Avoimen yliopiston opinnoista. 

Valtiotieteellinen tiedekunta 

• YK-110 Eriarvoisuuden monet muodot. Tutustuminen yhteiskunnallisen muutoksen 

ohjelman tieteenaloihin: alkoholinkäytön sääntely (Vimeo-videopalvelu) 

• Lisätiedot kurssista Eriarvoisuuden monet muodot 

• VALT-103/104 Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 (MOOC): kurssiesittely (Vimeo-

videopalvelu) 

• VALT-103/104 Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 (MOOC): mittaus 

yhteiskuntatilastotieteissä (Vimeo-videopalvelu) 

• Lisätiedot kurssista Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1  

Lääketieteellinen tiedekunta 

• PSYK-141 Johdatus persoonallisuuspsykologiaan (Vimeo-videopalvelu) 

• PSYK-131 Johdatus kehityspsykologiaan (Vimeo-videopalvelu) 

• Lisätiedot psykologian opinnoista 

Kasvatustieteellinen tiedekunta 

• EDUK401sva Titta in -kurs i pedagogik (Vimeo-videopalvelu) 

https://vimeo.com/589800236/ed343d62dc
https://vimeo.com/592603234/667feb4150
https://vimeo.com/592603234/667feb4150
https://vimeo.com/594454119/d8dcc54ecb
https://vimeo.com/587782018/0154c09ee1
https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/jatkuva-oppiminen
https://vimeo.com/463069851/0f3ed61958
https://vimeo.com/463069851/0f3ed61958
https://studies.helsinki.fi/opintotarjonta/cur/otm-0cc562e2-c0ba-4244-9aa0-a3f5c27196d5/Avoin_yo_Eriarvoisuuden_monet_muodot_Tutustuminen_yhteiskunnallisen_muutoksen_ohjelman_tieteenaloihin_MOOC
https://vimeo.com/402103824
https://vimeo.com/402103824
https://vimeo.com/588771755/cf9ecc4981
https://vimeo.com/588771755/cf9ecc4981
https://studies.helsinki.fi/opintotarjonta/cu/hy-CU-118320427-2021-08-01
https://studies.helsinki.fi/opintotarjonta/cu/hy-CU-118320427-2021-08-01
https://vimeo.com/568356684/75e2c9e57b
https://vimeo.com/568350476/1eb41e15ab
https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/avoin-yliopisto/avoimet-opinnot-koulutusohjelmittain/laaketieteen-opinnot/psykologian-opinnot
file://///ad.helsinki.fi/home/s/slsaarin/Desktop/Introduktion%20https:/vimeo.com/493259762/b9277cd55d


• Mer information om prova på-kurserna  

• EDUK304 Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa: 

ekspansiivisen oppimisen sykli (Vimeo-videopalvelu) 

• Lisätiedot yleisen ja aikuiskasvatustieteen opinnoista 

Humanistinen tiedekunta 

• KUKA-AL216 Pohjois-Amerikan etniset suhteet: Historialliset jatkumot ja nykypäivän 

haasteet 5 op 

• Lisätiedot kulttuurien tutkimuksen opinnoista  

• KUKA-AR212 Suomen ja lähialueiden arkeologia (MOOC): linnat, Georg Haggrén (Vimeo-

videopalvelu) 

• KUKA-AR212 Suomen ja lähialueiden arkeologia (MOOC): Kansallismuseo, Frida Ehrnsten 

(Vimeo-videopalvelu) 

• Lisätiedot arkeologian opinnoista 

 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 

• Ravitsemustieteen opinnot: esittely (Vimeo-videopalvelu)  

• Lisätiedot ravitsemustieteen opinnoista 

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 

• ATM379 SystemsChange.now 

• ATM378 Sustainable.now 

• ATM380 Solutions.now 

Oikeustieteellinen tiedekunta 

• ON-R22OM Rikosoikeuden MOOC-kurssi 

• Lisätiedot oikeustieteen opinnoista 

• ON-R22OM Straffrätt MOOC-kursen 

• Mer information om studierna i juridik 

Teologinen tiedekunta 

• TUK-102 Kristinuskon historian perusteet: ainutlaatuisia lähteitä – Kansallisarkisto (Vimeo-

videopalvelu) 

• Lisätiedot Teologian ja uskonnontutkimuksen opinnoista 

Hyödyllisiä linkkejä opintotarjontaan  

• Opintotarjonta koulutusohjelmittain 

• Maksuttomat tutustumiskurssit 

https://www.helsinki.fi/sv/utbildning-och-undervisning/oppna-universitetet/prova-pa-kurser
https://vimeo.com/587741627/206d994859
https://vimeo.com/587741627/206d994859
https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/avoin-yliopisto/avoimet-opinnot-koulutusohjelmittain/kasvatustieteiden-opinnot/yleisen-ja-aikuiskasvatustieteen-opinnot
https://vimeo.com/725582651/225810824b
https://vimeo.com/725582651/225810824b
https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/avoin-yliopisto/avoimet-opinnot-koulutusohjelmittain/kulttuurien-tutkimuksen-opinnot/arkeologian-opinnot
https://vimeo.com/587779767/452849bd07
https://vimeo.com/587787447/1518f86eac
https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/avoin-yliopisto/avoimet-opinnot-koulutusohjelmittain/kulttuurien-tutkimuksen-opinnot/arkeologian-opinnot
https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/avoin-yliopisto/avoimet-opinnot-koulutusohjelmittain/kulttuurien-tutkimuksen-opinnot/arkeologian-opinnot
https://vimeo.com/568322171/2ea0de9703
https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/avoin-yliopisto/avoimet-opinnot-koulutusohjelmittain/ihmisen-ravitsemuksen-ja-ruokakayttaytymisen-opinnot/ravitsemustieteen-opinnot
https://vimeo.com/736453525/4b2a6e754c
https://vimeo.com/736453238/03249b3d9a
https://vimeo.com/736452657/bb3e96c2d0
https://vimeo.com/716740010/a2834c3592
https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/avoin-yliopisto/avoimet-opinnot-koulutusohjelmittain/oikeusnotaarin-opinnot
https://vimeo.com/725595543/a481df1dbb
https://www.helsinki.fi/sv/utbildning-och-undervisning/oppna-universitetet/oppna-universitetsstudier-enligt-utbildningsprogram/juridik
https://vimeo.com/568315320/f77adce1b3
https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/avoin-yliopisto/avoimet-opinnot-koulutusohjelmittain/teologian-ja-uskonnontutkimuksen-kandiopintoja
https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/avoin-yliopisto/avoimet-opinnot-koulutusohjelmittain/ihmisen-ravitsemuksen-ja-ruokakayttaytymisen-opinnot/ravitsemustieteen-opinnot
https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/avoin-yliopisto/tutustumiskurssit


Tienviittoja alkutaipaleelle 

• Opinto-ohjaajien vinkit opiskeluun. Tallenne virtuaalisesta infotapahtumasta 6.9.2022 

(Vimeo-videopalvelu). 

• Helena Mustikainen/Sitra: Tulevaisuuden osaaminen syntyy ekosysteemeissä. Tallenne 

virtuaalisesta infotapahtumasta 6.9.2022 (Vimeo-videopalvelu). 

• Ohjevideo opintoihin ilmoittautumisesta ja opintojen aloittamisesta (Vimeo-videopalvelu)  

• Aikuiskoulutustukeen oikeuttavat opinnot -webinaari (Työllisyysrahaston webinaarisivut) 

• Aikuiskoulutustuen sujuva hakeminen -webinaari (Työllisyysrahaston webinaarisivut) 

• Opiskelun muistilista 

• Opiskelijan ohjeet  

• Maksuttomat opiskelutaito-webinaarit ja -kurssit  

• Usein kysytyt kysymykset 

• Opintoneuvonta  

Jätä jälkesi 

• Vastaa opiskelijoille suunnattuun kyselyyn ja vaikuta (Microsoft Forms-lomake)  

Avoimen yliopiston sosiaalisen median tilit 

Kerro opiskelustasi, löydä samanhenkistä seuraa ja vaikuta! 

• Instagram   

• YouTube  

• Facebook  

• LinkedIn  

• Twitter  

 

https://vimeo.com/747996150/32723bfdcd
https://vimeo.com/747996150/32723bfdcd
https://vimeo.com/747988347/3fc4a97896
https://vimeo.com/747988347/3fc4a97896
https://vimeo.com/568321094/9a110f6891
https://dreambroker.com/channel/upj7su8r/x4trzf4k
https://dreambroker.com/channel/upj7su8r/53pxg16o
https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/opiskelun-muistilista-avoin-yliopisto
https://studies.helsinki.fi/ohjeet#open_university
https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/avoin-yliopisto/avoin-yliopisto-opiskelun-tuki#opiskelutaitokurssit
https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/usein-kysytyt-kysymykset-avoin-yliopisto
https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/yhteystiedot-ja-neuvonta/avoimen-yliopiston-neuvonta
https://forms.office.com/r/fxf2LvpEGR
https://www.instagram.com/hyavoin/
https://www.youtube.com/HYavoinyliopisto/
https://www.facebook.com/HYAvoin/
https://www.linkedin.com/company/avoinyliopisto
https://twitter.com/hyavoin

