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Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijaprofiili

• Tyypillinen avoimen yliopisto-opetuksen opiskelija on

– korkeakoulututkinnon suorittanut 

– 30-49 –vuotias

– Tavoitteena on osaamisen hankkiminen, päivittäminen tai 

alanvaihto

• Voiko tämä pitää paikkansa? 

– Kerätty kyselylomakkeella

– v. 2013-2016 opintonsa valmiiksi saaneet Jyväskylän yliopiston 

avoimen yliopiston opiskelijat

– Vastaajia 2854

– Vastausprosentti noin 40%



Opintonsa valmiiksi saanut avoimen yliopiston 

opiskelija 

Tavallisimmin 

ikäluokasta 35-44 v.

89% naisia

77 %:lla 

korkeakoulututkinto 

51 % 

työskentelee tai 

opiskelee 

opetus- ja 

kasvatusalalla 



Koulutustausta
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44%

2% 1%
Ylioppilas 9 %

Ammatill. tai opistoaste 13 %

AMK tutkinto 23 %

Kandidaatin tutkinto 7 %

Maisterin tutkinto 44 %

Tohtori tai lisensiaatti 2 %

Muu 1 %



Tällä hetkellä…
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Opintojen tarkoitus 

Opintojen tarkoitus N %

Osaamisen lisääminen ja/tai täydennyskoulutus 1643 58%

Opettajan kelpoisuuden hankkiminen tai laajentaminen 984 35%

Ammatin/alan vaihtaminen 396 14%

Tutkintotavoitteinen opiskelu 720 25%

Yleissivistys tai harrastus 526 18%

Muu, mikä? 90 3%

…lisäpisteitä, valmentautuminen pääsykokeisiin, kotoilu, sivuaine, 

opinhinku, palkankorotus, oli näytettävä itselleen mihin pystyy, tavoite 

saada tuntumaa alasta, pätevöityminen näytelmäkerhon vetäjäksi, 
sosiaalityöntekijän pätevyys,  uusien tuttavien hankkiminen, sisältöä 

elämään, välitön hyöty kansainvälisessä työympäristössä, kohti 
yliopistopaikkaa, ulkomaille muuttaminen, tiedonjano, ihmisenä 

kasvaminen, palaute ja toiset kirjoittajat…



Työelämälähtöisen avoimen korkeakouluopetuksen 

muutostarpeet 

Oppiainelähtöisyys Työelämälähtöisyys

Opintokokonaisuus Osaamiskokonaisuus

Tarjontalähtöisyys Kysyntälähtöisyys

Perus- ja aineopinnot Syventävät opinnot

Yhden korkeakoulun 
tarjonta

Yhteistyöverkoston 
tarjonta



AVOT –hanke 2015-2018

• Uudet mielenkiintoiset, tutkinnon osista yhdistellyt/koostetut 

osaamiskokonaisuudet tarvelähtöisesti

• Hyödynnetään eri korkeakoulujen tarjontaa

• Joustavuus opintojen suorittamisessa (etä- ja verkko-opinnot)

• Tavoitteena oli rakentaa …

– kasvu- ja rakennemuutosalojen osaamistarpeisiin ketterä 

ja kestävä toimintamalli avoimen korkeakouluopetuksen 

järjestämiseksi.

– avointen korkeakoulujen valtakunnallisesta tarjonnasta 

osaamiskokonaisuuksia, jotka palvelevat työssä ja 

työttömänä olevia eri alojen asiantuntijoita.

• Edistää avoimen korkeakouluopetuksen työelämälähtöisyyttä.



Ei syntynyt vain yhtä toimintamallia, vaan 

vaihtoehtoisia yhteistyön malleja



Toimintamallin sisältö
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