
Avoimia 
korkeakoulu-
opintoja 
Viitasaarella
Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto 
(JY) ja Jyväskylän ammattikorkea- 
koulun avoin AMK (JAMK) tarjoavat 
Viitasaarella avointa korkeakoulu- 
opetusta. Opintotarjontaa rakennetaan 
alueellisen koulutustarpeen pohjalta 
yhteistyössä paikallisten toimijoiden 
kanssa. 

Mitä ovat avoimet 
korkeakouluopinnot?
Avoimet korkeakouluopinnot ovat avoimia 
kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. 
Voit opiskella työn tai muiden opintojen ohes-
sa, tavoitteellisesti tai pelkästä mielenkiinnosta. 
Opinnot ovat osia yliopisto- ja  
ammattikorkeakoulututkinnoista. Mikäli jatkat 
myöhemmin tutkintokoulutukseen, voit hakea 
opintojen sisällyttämistä tutkintoosi.

Keväällä 2020:  Aikuiskasvatus-
tiedettä ja henkilöstöjohtamista 
ryhmässä opiskellen

Avoimen yliopiston Aikuiskasvatus- 
tieteen perusopintokokonaisuuden (25 
op) ja Johtamisen ja johtajuuden perust-
eet -opintojakson (5 op) opiskelua tueta-
an ryhmätapaamisilla. Ryhmämuotoinen 
opiskelu innostaa, mahdollistaa keskuste- 
lua ja tarjoaa vertaistukea opintoihin. 

Tapaamisissa käsitellään keskeisiä 
teemoja ja oppimistehtäviä sekä pe- 
rehdytään oppimateriaaleihin. Ryhmätoi-
minta tukee myös opiskelutaitojen kehit-
tymistä, kun työskentelyn aikana tulevat 
erilaiset suoritustavat tutuiksi (ryhmä-
suoritus, kirjallinen oppimistehtävä, tentti, 
verkkokurssi, luennot). 

Ryhmän käynnistymiseen tarvitaan noin 
10 opinnoista kiinnostunutta opiskelijaa. 
Jos ryhmää ei muodostu, voit opiskella 
itsenäisesti verkossa. Opinnot suoritetaan 
Jyväskylän yliopiston opetussuunnitel-
man ja Jyväskylän yliopiston avoimen 
yliopiston toteutuksen mukaisesti. 

Tutustu opinto- 
mahdollisuuksiin  
ja ilmoittaudu  
mukaan! 

Kevään 2020 opintotarjonta: 
• Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 
25 op (JY)
• Henkilöstöjohtamisen perusopinto-
jen aloitusjakso: Johtamisen ja johta-
juuden perusteet 5 op (JY)

Syksyn 2020 opintotarjonta:
• Sosiaalityön perusopinnot 25 op, JY
 Henkilöstöjohtamisen opintojaksoja, 
JY
• Tilinpäätösanalyysi 5 op, JAMK 
 
Kevään 2021 opintotarjonta:
• Kasvatustieteen perusopinnot 25 
op, JY

avoin.jyu.fi 
jamk.fi/avoin



Lisätietoja 

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto: 
Koulutuspäällikkö Marita Parkkonen,  
040 640 3320, marita.a.parkkonen@jyu.fi
avoin.jyu.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu,  
avoin AMK:
Suunnittelija Maarit Korva,  
040 561 2555, avoinamk@jamk.fi
jamk.fi/avoin 
 

Henkilöstöjohtamisen perusopin-
tojen aloitusjakso: Johtamisen ja 
johtajuuden perusteet 5 op (JY) 
Kiinnostavatko johtamiseen ja johtajuuteen liittyvät 
kysymykset? Opintojakso käsittelee laajasti johta-
juutta ja johtamisajattelua ajankohtaisten teemojen 
ja johtamisteorioiden valossa. Sisältöinä on mm. 
strateginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, 
vastuullinen liiketoiminta, arvot ja etiikka. 

Opintojen jälkeen 
• hallitset erityisesti henkilöstöjohtamisen, hen-
kilöstön osaamisen kehittämisen sekä työhyvinvoin-
nin johtamisen perusteet 
• osaat arvioida johtamista ja johtajuutta eri toi-
mintaympäristöissä sekä pohtia omaa kiinnostustasi 
esimiestyöhön
• osaat arvioida vastuullisuutta, eettisiä kysymyksiä 
ja arvojen merkitystä johtamistyössä
• hallitset johtamisen ja johtajuuden keskeiset  
perusteoriat ja käsitteet ja osaat tarkastella organi-
saatiokäyttäytymistä yksilön, ryhmän ja organisaa-
tion näkökulmista

Ryhmän ensimmäinen tapaaminen yliopistonopetta-
ja Piia Leppämäen kanssa on 25.1.2020 klo 10-15. 
Työskentely jatkuu lukupiirinä pienryhmittäin. 
Lukupiirissä ryhmä perehtyy jakson kirjallisuuteen ja 
keskustelee teemoista sekä kirjoittaa tapaami- 
sesta raportin. Opettaja ohjaa ryhmien työskente-
lyä verkkovälitteisesti 19.2., 24.3. ja 29.4.2020 klo 
17.00-18.30. Lisäksi jaksolla tehdään itsenäisiä 
oppimistehtäviä.

Opintojakso sisältyy Henkilöstöjohtamisen perus- 
opintokokonaisuuteen (27 op). Se  hyväksi- 
luetaan henkilöstöjohtamisen opintoihin Jyväskylän 
yliopistossa. Perusopinnoissa luodaan tiedolliset, 
taidolliset ja asenteelliset valmiudet henkilöstön 
ja organisaatioiden vastuulliseen johtamiseen ja 
kehittämiseen. 

llmoittautumisaika: 1.11.-31.12.2019 
Ilmoittautuminen: avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/
johtaminen-ja-henkilostojohtaminen
Hinta: 75 €

Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 
25 op (JY) 

Aikuiskasvatustieteen opinnoissa pohdit ai-
kuista oppijana muuttuvassa yhteiskunnassa ja 
työelämässä. Opinnoissa tutustut alan teemoihin  
aikuiskasvatustieteellisen tutkimuksen ja aikuiskas-
vatuksen käytäntöjen näkökulmista, teorian ja 
käytännön vuoropuheluna. Samalla pääset hyödyn-
tämään omia kokemuksiasi ja aiempaa osaamistasi. 

Ryhmän ensimmäinen tapaaminen on to 16.1.2020 
klo 17.30-20.00. Tapaamisessa perehdytään opin-
toihin, tarkennetaan yhdessä aikataulu opinnoille 
ja lähitapaamisille, pohjustetaan henkilökohtaisen 
opintosuunnitelman (HOPS) laatimista ja tutus- 
tutaan akateemisiin opiskelutaitoihin. Ryhmä- 
tapaamisia on alustavan suunnitelman mukaan 
keväällä 7 ja syksyllä 3. Jokainen tapaaminen tukee 
itsenäistä opiskelua ja edistää opintojen  
valmistumista. 

Opintojen suoritustavat ovat monipuolisia sisältäen 
erilaisia yksilö- ja ryhmätehtäviä. Näin pääset 
kokeilemaan ja kehittämään ohjatusti erilaisia aka-
teemisessa opiskelussa tarvittavia taitoja.

Aikuiskasvatustieteen opinnot sopivat sinulle, joka 
• tahdot kehittyä ja saada ammatillista 
lisäpätevyyttä opettajana, ohjaajana ja aikuiskoulu-
tuksen suunnittelijana 
• haluat hakeutua opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin 
• olet kiinnostunut työssä oppimisesta ja  
henkilöstön kehittämisestä 

Perusopintojen jälkeen voit jatkaa opiskelua  
aikuiskasvatustieteen tai kasvatustieteen aineopin-
toihin.

llmoittautumisaika: 1.11.-31.12.2019 
Ilmoittautuminen: avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/
aikuiskasvatustiede 
Hinta: 250 €

Tutustu aikuiskasvatustieteen ja henkilöstöjohtamisen opintoihin


