
Korkeakouluopintoja 
kotikulmillasi -info 
6.6.2022

Tervetuloa!



Ohjeita Zoomin käyttöön

Hyvät käytänteet
Käytä kuulokkeita.
Pidä mute päällä.
Pidä chat-ikkuna auki. Kirjoita chatiin mahdolliset 
kysymyksesi.

Oikea yläkulma  ► Gallery / Speaker View

Asettelu

Participants  ► Klikkaa nimeäsi  ► More ► Rename 

Menikö nimi väärin?

Test Speaker & Microphone

Ääniongelmia?

Mikäli et kuule puhetta tilaisuuden alkaessa, kokeile onko 
äänet päällä tietokoneessa. Käy kuuntelemassa jotain 
YouTubesta.
Kokeile vaihtaa verkkoselainta (Chrome, Firefox, Edge).
Käynnistä tietokone uudelleen.
Lataa Zoom Cloud Meetings -applikaatio 
kännykkään/tablettiin ja osallistu sitä kautta.

Ongelmat jatkuvat?



OHJELMA
Klo 17.30 Tervetuloa!
Avoin korkeakoulutus
Opiskele kotikulmillasi - mistä tässä on kyse?

Klo 17.40 Opintotarjontaa Jamkissa ja Jyväskylän 
yliopistossa:

- Johtamisen perusteet (Jamk)
- HR:n suuntaavat opinnot (Jamk)
- Kasvatustieteen perusopinnot (JYU)
- Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä -opinnot 
(JYU)

Klo 18.20 Missä opiskellaan? Tilat seutukaupungeissa

klo 18.30 Info päättyy



Avoimet korkeakouluopinnot
Korkeakoulut tarjoavat osana toimintaansa avoimia 
korkeakouluopintoja, jotka ovat avoimia kaikille iästä ja 
pohjakoulutuksesta riippumatta – ilmoittautuminen riittää!

Avoin ammatti-
korkeakoulu

Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu

Avoin yliopisto

Jyväskylän 
yliopisto

Opinto-
maksu max. 

15 €/op



Mitä avoimen opinnot ovat?

ammattikorkeakoulun 
tai yliopiston opetus-
suunnitelmien 
mukaisia opintoja

opinnot voidaan 
hyväksilukea
mahdollisiin 
myöhempiin tutkinto-
opintoihin

opinnot vastaavat 
sisällöiltään ja 
tasoltaan tutkinto-
opintoja, mutta koko 
tutkintoa ei voi tehdä 
avoimessa



Miten seutuopinnot toteutetaan?
• Jamk ja Jyväskylän yliopisto tuovat 

korkeakouluopintoja Keski-Suomen seudulla 
lähelle asukkaita. 

• Opinnot toteutuvat, mikäli vähintään 15 
opiskelijaa ilmoittautuu opintokokonaisuuteen.

• Opintoryhmiä voidaan perustaa Jämsään, 
Keuruulle, Pihtiputaalle, Saarijärvelle, 
Viitasaarelle ja Äänekoskelle, mikäli opiskelijoita 
paikkakunnilta ilmoittautuu riittävästi opintoihin. 
Opintoryhmät kokoontuvat paikkakunnilla 
opintojen pariin sovituissa tiloissa. 

• Opetus tulee verkkovälitteisesti Jamkista ja 
Jyväskylän yliopistosta. 

Miten seutuopinnot toteutetaan?



Jamkin opintotarjonta – avoin amk

Johtamisen perusteet, 13 op

Johtamisen perusteet tarjoavat
napakan aloituspaketin johtamisen
parissa toimiville tai sen pariin
tähtääville!

Syksy 2022
• Itsensä johtaminen, 4 op
• Johtaminen, 4 op
Kevät 2023
• Esihenkilötyö, 5 op

Suuntaavat HR-opinnot, 15 op

Aloituspaketti henkilöstöjohtamisesta
kiinnostuneille sekä ajankohtaista
tietoa jo HR-tehtävissä
työskenteleville

Syksy 2022
• Työhyvinvoinnin johtaminen, 5 op
Kevät 2023
• HR-prosessit, 5 op
• Osaamisen johtaminen, 5 op



JYU. Since 1863.

Mitä kasvatustiede on?

87.6.2022

• Kasvatusta ja opetusta tutkiva tiede, jossa tarkastellaan ihmisen 
koko elämänkaarta vauvasta vaariin.

• Nykyisin kasvatustieteen kohdalla puhutaan kasvatustieteistä:
Kasvatustieteitä ovat yleinen kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, 
varhaiskasvatustiede ja erityispedagogiikka

• Tavoitteena on kehittää teoriaa ja käytäntöä.
(Esim. kasvatustieteellinen tutkimus, joka tuottaa uutta tietoa. Tätä 
tietoa voidaan soveltaa käytäntöön, kuten kouluun.)



Kasvatustieteen perusopinnot (25 op)

• Perustuvat Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian 
tiedekunnan opetussuunnitelmaan.

• Kasvatustieteen perusopinnot antavat mahdollisuuden jatkaa 
opintoja joko kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai 
varhaiskasvatustieteen aineopintoihin.

• Perusopintojen osasuoritukset ovat voimassa 10 vuotta.
• Perusopinnoissa viisi 5 op:n laajuista opintojaksoa, joista 

avoimessa yliopistossa on kaksi opintojaksoa jaettu kahteen 
pienempään opintojaksoon.



Kasvatustieteen perusopintojen opintojaksot:

• KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op) 
KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1 (2 op)
KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2 (3 op)

• KTKP020 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos
KTKP021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 (3 op)
KTKP022 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2 (2 op)

• KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op)
• KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto (5 op)
• KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op)
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JYU. Since 1863.

Kasvatustieteen perusopintojen opiskelutavat

117.6.2022

• Oppimistehtävä yksilö- tai parivastauksena
• Verkkokurssi 
• Verkkotentti Moodlessa



JYU. Since 1863. 12

Oppimistehtävä

• Oppimistehtävä yksilö- tai parivastauksena:
Kirjallinen oppimistehtävä on essee, joka perustuu 
opetussuunnitelman kirjallisuuteen ja jossa käytetään tieteelliseen 
kirjoittamiseen kuuluvia lähdeviitteitä

• Oppimistehtävän pituus vaihtelee tehtävittäin. 
Kahden opintopisteen (2 op) laajuisen tehtävän ohjepituus on n. 5–7 
sivua, kolmen opintopisteen (3 op) laajuisen tehtävän n. 7–10 sivua ja 
viiden opintopisteen (5 op) laajuisen tehtävän n. 10-15 sivua. 

7.6.2022
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Verkkokurssi

• Opintojaksot KTKP012, KTKP021 ja KTKP050 suoritetaan 
verkkokursseina.

• Verkkokurssit toteutetaan Jyväskylän yliopiston Moodle–verkko-
oppimisympäristössä.

• Osallistuminen vaatii päivittäistä käyntiä verkkokurssin ympäristössä 
(ma-pe). Verkkokurssi on 4-6 viikon mittainen.

• Toteutus: 2 verkkokurssia syksyllä 2022 ja 1 verkkokurssi keväällä 
2023.

7.6.2022
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Verkkotentti Moodlessa

• Verkkotentin voit tehdä kotikoneelta käsin. 
• Tentti on aineistotentti (open book) eli tenttikirjallisuus saa 

olla käytössäsi koko tentin ajan.
• Tenttikysymykset näkyvät Moodlessa ja tentti myös 

palautetaan Moodlessa olevaan tentin palautuslaatikkoon.
• Tentille on määritelty rajattu aika. 

7.6.2022



Tapaamiset verkossa

• Ryhmä tapaa toisiaan verkossa (Zoom)
• Tapaamisissa tutustutaan ryhmänohjaajan tuella ajankohtaisiin 

tehtävien teemoihin ja eri opintojaksoilla käytettäviin työtapoihin.
• Ryhmän tapaamiset rytmittävät ja tukevat itsenäistä opiskelua.
• Ryhmä kokoontuu säännöllisesti:

Aikataulusta sovitaan yhteisesti ensimmäisellä tapaamisella ti 
23.8.2022 klo 17.-19.30. 
Ennen jokaisen opintojakson alkua on orientaatiotilaisuus tulevaan 
opintojaksoon (syksyllä 5 krt, keväällä 2 krt).
Lisäksi järjestetään ryhmänohjaajan kanssa erillisiä ohjaus-
tapaamisia (syksyllä 2 krt, keväällä 2 krt).



Ryhmätapaamiset opiskelusi tukena

• Verkossa tapaat muita opiskelijoita, joiden kanssa on 
mahdollista vertailla tietoja, kokemuksia ja mielipiteitä.

ryhmässä keskustellaan ja kehitetään opiskelutaitoja
• Ryhmän tapaamisiin kannattaa osallistua, sillä ”kaikki oppivat 

kaikilta”.
• Säännöllisesti kokoontuva ryhmä vie opintoja eteenpäin askel 

askeleelta.
• Ryhmän opettajana toimii yliopistonopettaja Anna Leino

anna-maria.a-m.leino@jyu.fi, puh. 050 479 0679
• Lisätietoja ja ilmoittautuminen 1.8.2022 alkaen:

https://korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp
?course=250770
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Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä
Monitieteiset opinnot

6.6.2022 Seutuopintoinfo

Piia Leppämäki, Yliopistonopettaja ja väitöskirjatutkija 
Kauppatieteet, johtaminen, vastuullisuus työelämässä



Millaisista opinnoista on kyse?

7.6.2022JYU Since 1863. 18

Opettajamme kertovat

https://www.youtube.co
m/watch?v=81UQy9jY
WGs (2:24) 

https://www.youtube.com/watch?v=81UQy9jYWGs
https://youtu.be/oO_WcjGhJlI


Osaamista ja näkökulmia
vastuullisuuteen ja kestävään
kehitykseen

• Asiantuntijuutesi kehittämiseen: 
kokoa sinulle sopivat
opinnot valitsemistasi näkökulmista, 
15-50 opintopisteen laajuudessa

• Monitieteinen kokonaisuus: 
kauppatieteiden, luonnontieteiden, 
ihmistieteiden ja yhteiskuntatietieden
näkökulmia vastuullisuuteen

• Joustavasti verkossa, seutuopinnoissa
myös ryhmä tukena

• Johdanto vastuulliseen työelämään -
kurssi on maksuton, muiden kurssien
hinta 15 e / op

7.6.2022JYU. Since 1863. 19



Syksy 2022
• JSBY4110 Johdanto vastuulliseen työelämään 2 op

Pakollinen ja maksuton aloitus
Oppimistehtävä: opintojakso käynnistyy 22.8.2022
Aloitusohjaus 5.9.2022

• BENY2021 PW MOOC I: Johdatus planetaariseen hyvinvointiin 1 op

Oppimistehtävä: suoritetaan itsenäisesti elo-
syyskuussa 2022

• JSBY4130 Vastuullinen sijoittaminen 3 op

Oppimistehtävä: opintojakso käynnistyy 1.10.2022
Aloitusohjaus marraskuussa 2022

• BENY2022 PW MOOC II: Järjestelmät ja planetaarinen hyvinvointi 1 op

Oppimistehtävä: suoritetaan itsenäisesti loka-
marraskuussa 2022

Kevät 2023

• JSBY4120 Vastuullinen taloustiede 2 op

Oppimistehtävä: opintojakso käynnistyy 9.12.2022

Aloitusohjaus tammi-helmikuussa 2023

• BENY2023 PW MOOC III: Hyvä elämä ja planetaarinen hyvinvointi 1 
op

Oppimistehtävä: suoritetaan itsenäisesti tammi-helmikuussa 2023

• Valinnainen jakso vähintään 2 op (syksyllä tai keväällä)

• BENY2024 PW MOOC IV: Reittejä planetaariseen hyvinvointiin 1 op

Oppimistehtävä: suoritetaan itsenäisesti maalis-huhtikuussa 2023

• JSBY4140 Vastuullisuusosaamisen soveltaminen työelämässä 2 op

Pakollinen päätösjakso

Oppimistehtävä: opintojakso käynnistyy keväällä 2023

Aloitusohjaus huhtikuussa 2023

7.6.2022JYU. Since 1863. 20

Seutuopintoryhmä – aikataulutettu ohjelma lv. 22-
23



Valitse kiinnostuksesi ja tarpeesi mukaan 
tarjottimelta vähintään 2 op
• CEMA2330 Introduction to Responsible Business (4 op)

• JSBY7120 Monimuotoisuus työyhteisössä (3 op)

• YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op)

• YJOA2140 Business and Leadership Ethics (5 op)

• YMAA2110 Kuluttajakäyttäytyminen (6 op)

• YMAA2170 Sosiaalinen markkinointi (4–6 op)

• YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet (5 op)

• YCCA2150 Corporate reputation management (5 op)

• YCCA2160 Vuorovaikutus työorganisaatiossa (5 op)

• BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla (5 op)

• KEMP1155 Elinympäristön kemia (2 op)

• YFIP1001 Maailman tila. Johdatusta yhteiskunnallisten ilmiöiden 
tarkasteluun (10 op)

• YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op)

• KKEA5004 Johdatus kestävyyskysymyksiin (5 op)

• FILA140 Filosofinen etiikka (5 op)

• EKTA2006 Filosofinen ihmistutkimus: Ihmisen tutkimisen perusteet (5 op)

• EKTA2007 Hyvinvointi ja hyvä elämä (5 op)

• PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I (5 op)

• PSYA151 Työ- ja organisaatiopsykologia II (5 op)

• AIKP1013 Aikuinen oppija muuttuvassa työssä ja yhteiskunnassa (5 op)

• AIKP1015 Asiantuntijuuden ja ammatillisen toimijuuden tukeminen (5 op)

7.6.2022JYU Since 1863. 21

Neljäs kirjain kertoo jakson tasosta: Y = Yleisopintojakso, P = Perusopintojakso ja A = Aineopintojakso



Opiskelutavat

• Valtaosa jaksoista jatkuvasti opiskeltavissa
• Verkkototeutuksia

Oppimistehtäviä
Verkkokursseja
Verkkotenttejä

• Ryhmän tuki
Seuturyhmälle oma oppimistila ja ohjaaja
Voitte sopia yhteydenpidosta toisten
opiskelijoiden kanssa
Voitte seurata infoja yhdessä alueenne tiloista
Eri alojen rikkaus kannattaa hyödyntää, jakakaa
kokemuksianne ja vertailkaa opittua
käytänteisiin yhdessä

7.6.2022JYU Since 1863. 22



Minustako yliopisto-
opiskelija? Kyllä!

• Jos opinnoista on jo aikaa tai et ole 
aikaisemmin ollut
korkeakouluopinnoissa, aloita
maksuttomalla Orientaatio jatkuvaan
oppimiseen jaksolla: https://opinto-
opas.jyu.fi/2021/fi/moduuli/ojoavoinjyu/

• Syksyllä tulossa jatkoksi maksuton
orientaatiojakso akateemisiin taitoihin

• Ohjausta ja apua saa aina
Jakson tai oppiaineen opettajalta
Opintopalveluista
Avoin opinnoille -ohjausajoilla

• Tärkeintä on kysyä aina, kun joku
asakarruttaa

7.6.2022JYU Since 1863. 23

https://opinto-opas.jyu.fi/2021/fi/moduuli/ojoavoinjyu/


Mistä aloitan?

• Lisätietoja avoimen yliopiston sivuilta 
https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjont
a/vastuullisuus-tyoelamassa

• Ilmoittautuminen: 
https://korppi.jyu.fi/kotka/course/stude
nt/generalCourseInfo.jsp?course=250
760

• Kuuntele uutta Vastuullisuus 
työelämässä -podcastiamme (Spotify)

7.6.2022JYU Since 1863. 24

https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/vastuullisuus-tyoelamassa
https://korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp?course=250760






Kiitos mielenkiinnosta ja tervetuloa opiskelemaan

7.6.2022JYU Since 1863. 27



Miten seutuopinnot toteutetaan?
• Mitä tarvitset?

• Tietokone verkkoyhteyksillä sekä perustaidot 
käyttää tietojärjestelmiä.

• Aikaa - 1 op tarkoittaa 27 h opiskelijan työtä
• Ilmoittautuminen JYU avoimen yliopiston 

opintoihin
• avoin.jyu.fi/seutuopinnot
• 1.8. alkaen

• Ilmoittautuminen Jamkin opintoihin
• jamk.fi/seutuopinnot
• 6.6. alkaen

Miten mukaan opintoihin?



Tilat

Jämsä Jämsä Tehdas
Keuruu Keuruun lukio
Pihtipudas HUBteekki
Saarijärvi Saarijärven lukio / 

koulukeskus
Viitasaari Lennätin
Äänekoski Äänekosken lukio



Tervetuloa opiskelemaan!

JYU avoin yliopisto
avoin.jyu.fi/seutuopinnot

muru.linjala@jyu.fi

Jamk avoin
jamk.fi/seutuopinnot

avoinamk@jamk.fi
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