
    
 

 
 
 
AVOIN YLIOPISTO-OPETUS  OPISKELIJAN OHJE   päivitetty 17.6.2014 
 
Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto/Avoin yliopisto-opetus 
Postiosoite: PL 5301, 00099 Helsingin kaupunki. Käyntiosoite: Helsinginkatu 26. 
Puhelin:  09 310 88600, Faksi:  310 88505, email: avoin.yliopisto@opisto.hel.fi  
Avoinna opetuskaudella: ma–to klo 13–15, pe ja juhlapyhien aattona suljettu. 
Opiston www-sivut www.hel.fi/tyovaenopisto, kohta Avoin yliopisto-opetus 
 
HELSINGIN YLIOPISTON AVOIMEEN YLIOPISTOON REKISTERÖITYMINEN JA ILMOITTAUTUMINEN 
 
Sen jälkeen, kun opiskelija on ilmoittautunut työväenopistoon avoimen yliopisto-opetuksen opintokokonaisuu-
teen tai yksittäiselle kurssille ja saanut opintopaikan, hänen on rekisteröidyttävä Avoimen yliopiston verkkopal-
velun käyttäjäksi sekä ilmoittauduttava opiskelijaksi Avoimeen yliopistoon ennen opintojen alkamista.  
Avoimeen yliopistoon rekisteröityminen ja ilmoittautuminen on välttämätöntä, jotta opiskelija saa opinto-
oikeuden ja opintosuorituksensa suoritusrekisteriin. Ilmoittautuminen on sitova. Rekisteröityminen ja ilmoittau-
tuminen tehdään opiston lähettämien ohjeiden mukaisesti.  
Sähköpostiosoite on välttämätön. Opiskelijalle lähetetään rekisteröitymisen ja ilmoittautumisen jälkeen sähkö-
postitse ohjeet, joilla hän voi aktivoida Helsingin yliopiston tietoverkon käyttäjätunnukset. Verkkotunnuksilla 
hän pääsee kirjautumaan Moodle-oppimisympäristöön ja voi tarkistaa opintosuorituksensa WebOodista. 
 
KUULUSTELUT 
 
Työväenopiston kurssimaksu sisältää kurssin opetuksen ja opinto-ohjelmassa mainitut kuulustelut. Kaikkiin kuu-
lusteluihin ilmoittaudutaan täyttämällä tentti-ilmoittautumislomake opiston www-sivuilla osoitteessa 
www.hel.fi/tyovaenopisto (kohdasta Oikopolut > Avoin yliopisto-opetus > Ilmoittautuminen tentteihin) vähin-
tään 10 päivää ennen kuulustelua (lauantain kuulusteluun viimeistään kuulusteluviikkoa edellisen viikon keski-
viikkona). Kuulusteluun on otettava mukaan henkilöllisyystodistus. Ilmoittautumatta tai maksamatta jättäneet 
eivät voi osallistua kuulusteluihin. Ylimääräisiä kuulusteluja ei järjestetä. Tarkista kuulusteluaika- ja paikka kurs-
sin opinto-ohjelmasta avoimen yliopiston www-sivuilta. 
 
OPPIMISTEHTÄVÄT 
 
Oppimistehtävät palautetaan sähköisesti kunkin kurssin opinto-ohjelmassa ja Moodle-sivuilla esitettyjen ohjei-
den mukaisesti. Opettaja voi myös antaa kurssilla tehtäväkohtaisia ohjeita. 
 
TENTTITULOKSET 
 
Kuulustelujen tulokset näkyvät noin neljä viikkoa kuulustelun jälkeen Helsingin yliopiston WebOodi-
opintosuoritusrekisterissä, johon pääsee Helsingin yliopiston verkkotunnuksilla. Tunnukset voi aktivoida, kun on 
rekisteröitynyt ja ilmoittautunut avoimen yliopiston opiskelijaksi. Aktivointi tehdään pankkitunnuksilla. 
 
SUORITUSTEN ARVOSTELU 
 
Opintosuoritukset arvioidaan arvosteluasteikolla 5 = erinomainen, 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = 
välttävä ja 0 = hylätty. Joissakin tenteissä ja opintotehtävissä käytetään pelkkää hyväksytty/hylätty -merkintää. 
 
KORVAAVUUDET 
 
Mikäli opiskelija on aikaisemmin suorittanut saman tai samansisältöisen opintojakson, hän voi hakea korvaa-
vuutta korvaavuuslomakkeella. Korvaavuuskäytännöt vaihtelevat kursseittain. Korvaavuuden hakemisohjeet on 
kerrottu kurssin opinto-ohjelmassa avoimen yliopiston www-sivulla. 
 

mailto:avoin.yliopisto@opisto.hel.fi
http://www.hel.fi/tyovaenopisto
http://www.hel.fi/tyovaenopisto


 

 

 

2 

OPETTAJAT 
 
Opettajat ovat tavattavissa oppituntien aikana. Tarvittaessa opiskelijat voivat kääntyä opiston tai avoimen yli-
opiston toimiston puoleen saadakseen yhteyden opettajaansa.  
 
TODISTUKSET JA SUORITUSOTTEET 
 
Opiskelija voi pyytää suoritetuista opintojaksoista ja opintokokonaisuudesta virallisen suoritusotteen Helsingin 
yliopiston opiskelijaneuvonnasta puh. 09 191 22244. Kun opinto-oikeus on voimassa, opiskelija saa yhden mak-
suttoman opintosuoritusotteen lukukaudessa. Tätä useammat opintosuoritusotteet ovat maksullisia. Epäviralli-
sen suoritusotteen voi tilata WebOodista.  
Voit pyytää opintokokonaisuudesta yleisarvosanan lomakkeella osoitteesta 
https://www.avoin.helsinki.fi/lomakkeet/opintokokonaisuuskoonti.htm .  
Opintojen kokonaismerkinnän lisäksi voit pyytää erillisen todistuksen loppuun suoritetusta opintokokonaisuu-
desta lomakkeella osoitteesta https://www.avoin.helsinki.fi/lomakkeet/todistus.htm    
Arvosanatodistuksen toimittaminen voi kestää useita viikkoja ja siksi todistuspyynnöt on syytä tehdä hyvissä 
ajoin. Arvosanatodistus on ilmainen ja se postitetaan opiskelijalle Helsingin yliopiston opintorekisterissä olevaan 
osoitteeseen. 
Lisätietoja: http://www.avoin.helsinki.fi/palvelut/todistukset.htm . 
 
TUTKINTOVAATIMUKSET 
 
Oppiaineet ja tutkintovaatimukset on esitelty tiedekunnittain HELSINGIN YLIOPISTO: AVOIN YLIOPISTO -opinto-
oppaassa. Opinto-opas julkaistaan lukuvuosittain. Oppaan voi noutaa työväenopiston Opistotalon neuvonnasta, 
Helsinginkatu 26.  
Opintokokonaisuuksien ja -jaksojen opinto-ohjelmat ovat avoimen yliopiston www-sivuilla. Löydät ne osoittees-
ta http://www.avoin.helsinki.fi/opintotarjonta/yhteistyo-oppilaitokset.htm kohdasta Helsingin kaupungin suo-
menkielinen työväenopisto > Opinto-ohjelmat. 
 
ALENNUKSET OPISTON KURSSIMAKSUIHIN 
 
Opiston kurssimaksusta saa 50 % alennuksen, mikäli saa täyttä kansaneläkettä, on työtön työnhakija, saa vuo-
rottelukorvausta, on voimassa oleva toimeentulotukipäätös, on varus- tai siviilipalveluksessa tai saa äitiys-, 
isyys- tai vanhempainrahaa tai kotihoidon tukea. Oikeus alennukseen on osoitettava viikon kuluessa ilmoittau-
tumisesta, ennen laskun maksamista. Alennus myönnetään työväenopiston toimistossa. Ota mukaan todiste 
em. perusteista, esim. Kelan päätös. Alennus ei koske tenttimaksuja ym. materiaalimaksuja. Yliopistomaksusta 
ei myönnetä alennuksia.  
 
MAKSUJEN PERUUTUSEHDOT 
 
Opiston kurssimaksua ei peritä, jos ilmoittautuminen perutaan vähintään 7 päivää ennen kurssin alkamista. 
Opisto perii kurssipaikan perumisesta 10 €, jos kurssin alkuun on alle 7 päivää, ja koko kurssimaksun, jos paikkaa 
ei peruta lainkaan tai peruminen tapahtuu kurssin alkamispäivänä tai sen jälkeen. Kurssimaksu palautetaan vain, 
Jos kurssi perutaan opiston toimesta tai sen kokoontumiskertoihin tehdään muutoksia. 
 
OPINTONEUVONTAA JA LISÄTIETOJA 
 
Työväenopiston avoin yliopisto-opetus puh: 09 310 88600. Katso aukioloajat ja muut yhteystiedot opiskelijan 
ohjeen yläosasta.  Voit myös ottaa yhteyttä Helsingin yliopiston avoimen yliopiston opintoneuvontaan joko pu-
helimitse, sähköpostitse tai ajanvarauksen kautta henkilökohtaisesti. Lisätiedot www-sivulla: 
http://www.avoin.helsinki.fi/yhteystiedot.htm . 
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