JATKUVAA OPPIMISTA
MAAILMAN PARHAAKSI
VISIO HELSINGIN YLIOPISTON ROOLISTA JATKUVAN
OPPIMISEN EDISTÄJÄNÄ YHTEISKUNNASSA

HELSINGIN YLIOPISTON
JATKUVAN OPPIMISEN VISIOTYÖ
Helsingin yliopiston visiota sen roolista jatkuvan oppimisen mahdollistajana rakennettiin
yhteistyössä yliopiston henkilöstön ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Joulukuusta 2019 kevääseen
2020 tehtiin sisäisiä ja ulkoisia haastatteluja jatkuvan oppimisen nykytilan,
haasteiden ja mahdollisuuksien kartoittamiseksi sekä pidettiin kolme visiotyöpajaa, joihin
osallistui Helsingin yliopiston johtoa, henkilöstöä ja sidosryhmiä. Visioteksti muotoiltiin
yhdessä jatkuvan oppimisen ohjausryhmän kanssa.
Helsingin yliopistolla visiotyöstä vastasi jatkuvan oppimisen projektin ydintiimi.
Ajatushautomo Demos Helsinki tuki ydintiimiä työn suunnittelussa, fasilitoinnissa ja vision
kirjoittamisessa.

SIVISTYS, TIEDE JA
OPPIMINEN KUULUVAT KAIKILLE
Entistä suurempi määrä ihmisiä tarvitsee tieteeseen pohjautuvaa akateemista koulutusta,
jotta selviämme työn murroksesta, kykenemme vastaamaan sivistyksellä populismin ja
valeuutisten kasvuun sekä ratkaisemme ilmastonmuutoksen kaltaisia monimutkaisia ongelmia.
Helsingin yliopistossa tarjottavan jatkuvan oppimisen erityisarvo syntyy korkealaatuiseen
tutkimukseen perustuvasta opetuksesta ja opiskelusta sekä niiden myötä koko yhteiskuntaan
leviävästä sivistyksestä. Vahva tutkimusperustaisuus on selvä kilpailuetu aikana, jolloin
yhteiskunnan kilpailukyky perustuu tietoon ja jolloin ihmiset tarvitsevat sivistystä päivittääkseen
ymmärrystään muuttuvassa maailmassa.

Korkeatasoisena sivistys- ja tiedeyliopistona
Helsingin yliopistolla on mahdollisuus toimia jatkuvan oppimisen suunnannäyttäjänä,
joka tuo sivistyksen, tiedon ja oppimisen kaikkien saataville.

VUONNA 2030 YLIOPISTO
ON TUNNETTU, HALUTTU JA
SAAVUTETTAVA JATKUVAN
OPPIMISEN YMPÄRISTÖ, JOKA
VASTAA YHTEISKUNNAN
MUUTTUVIIN KOULUTUSTARPEISIIN
HELSINGIN YLIOPISTON STRATEGIA 2021 2030

HELSINGIN YLIOPISTON
TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA
VÄESTÖNMUUTOS
Valtaosa yliopisto-opiskelijoista on nuoria, jotka suorittavat ensimmäistä tutkintoaan. Kun syntyvyys tulevina vuosikymmeninä laskee, nuoria tutkinnon
suorittajia on entistä vähemmän ja tarve kouluttaa työikäisiä kasvaa. Jotta työikäistä työvoimaa olisi saatavilla tarpeeksi tulevaisuudessa, tarvitaan lisää
maahanmuuttoa ja Suomeen muuttaneiden kouluttamista.
TYÖN JA OSAAMISEN MUUTOS
Ennusteiden mukaan automatisaation ja digitalisaation synnyttämä työttömyys uhkaa eniten matalapalkkaisia, vähemmän koulutusta vaativia töitä,
teollisuustyötä sekä rutiininomaista tietotyötä. Ammattien ja työnkuvien muutos kiihtyy. Nykyään tutkintoja pidetään usein koulutuksen päätepisteenä, mutta
tulevaisuudessa osaamisen päivitys jatkuu läpi työuran.
ELINKEINORAKENTEEN MURROS
Käynnissä on siirtymä teollisesta jälkiteolliseen yhteiskuntaan, jossa tieto ja korkea osaaminen ovat yhä keskeisempi tuotannontekijä. Suomen koulutustason
nousu on pysähtynyt ja valtaosa työntekijäpulasta kärsivistä aloista on korkean osaamisen aloja. Ilman osaavaa työvoimaa rakennemuutos ja kasvavien
toimialojen asema talouden uudistajina heikentyy. Koulutusta on painetta suunnata aloille, joilla on osaajapulaa. Samaan aikaan tulisi kouluttaa osaajia, joilla on
kyky tuottaa ammattien rajat ylittävää aineetonta arvoa.
TIEDON JÄRJESTELMIEN MURROS
Vaikka tietoa on saatavilla enemmän kuin koskaan, tietoa ei hyödynnetä laadukkaasti eikä tiedon luotettavuudesta voi aina olla varma. Yliopistojen vanha
monopoliasema tiedon tarjoajana on purkautumassa, mutta samaan aikaan yliopistojen rooli sivistyksen ja objektiivisuuteen ja kriittiseen ajatteluun perustuvan
tieteellisen maailmankuvan levittäjänä vahvistuu.
EKOLOGISET JA YHTEISKUNNALLISET KRIISIT
Monimutkaiset ongelmat kuten ilmastonmuutoksen hillintä sekä köyhyyden vähentäminen edellyttävät parhaan tieteellisen tiedon hyödyntämistä. Kriisien
ratkaisemiseen tarvitaan myös sivistystä määrittämään kokonaan uudenlaista näkemystä oikeudenmukaisesta maailmasta, joka ei perustu rajattomaan
materiaaliseen kulutukseen.
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I SIVISTYSLUPAUS JA
TUTKIMUSPERUSTAISUUS
OVAT JATKUVAN
OPPIMISEN KULMAKIVET

TUOTAMME SIVISTYKSELLISTÄ PÄÄOMAA,
JOKA ON TIEDOLLISTA MUTTA MYÖS SISÄISTÄ
KYPSYYTTÄ, EETTISYYTTÄ JA SUVAITSEVAISUUTTA
SEKÄ KOKO ELÄMÄN JATKUVAA OPPIMISTA
HELSINGIN YLIOPISTON STRATEGIA 2021 2030

Helsingin yliopiston koulutus perustuu korkealaatuiseen tutkimukseen. Helsingin yliopisto rakentaa näin sivistystä ja
korkeaa osaamista, joka vahvistaa yhteiskunnan tietopohjaa, merkityksellistä elämää ja kestävää tulevaisuutta.
Helsingin yliopiston jatkuvan oppimisen koulutustarjonta vastaa aina palvelujen käyttäjien ajankohtaiseen tarpeeseen.
Koulutustarjonnan tavoitteena ei ole kuitenkaan vastata ainoastaan yhteiskunnan hetkellisiin työvoimatarpeisiin vaan tukea
Suomen pitkän aikavälin menestystä vahvistamalla yksilön ja yhteiskunnan sivistyksellistä pääomaa: oppimisen halua, kriittistä
ajattelukykyä, tiedon laadukasta hyödyntämistä, yhteiskunnan kehittämistä sekä rohkeaa vastuun ottamista ja kantamista.
Helsingin yliopiston jatkuvan oppimisen tarjonta pohjautuu korkeatasoiseen tutkimukseen yhdistäen rohkeasti eri tieteenaloja.
Monitieteisillä teemakokonaisuuksilla vastataan isoihin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja osaamistarpeisiin.
Koulutuksen laadun takaavat tutkimuksessa pätevöityneet ja pedagogisesti taitavat opettajat. Korkeatasoinen opetusteknologia
yhdistettynä avoimiin sisältöihin tukee laadukasta ja innovatiivista opetusta ja luo uusia oppimisen tapoja.

II JATKUVA OPPIMINEN
KUULUU KAIKILLE

HELSINGIN YLIOPISTO TARJOAA LAADUKASTA,
TUTKIMUKSEEN PERUSTUVAA AVOINTA OPETUSTA JA
TIEDESISÄLTÖJÄ KAIKILLE KIINNOSTUNEILLE IÄSTÄ
JA POHJAKOULUTUKSESTA RIIPPUMATTA
HELSINGIN YLIOPISTON STRATEGIA 2021 2030
Helsingin yliopisto tarjoaa laadukasta, tutkimukseen perustuvaa avointa opetusta ja tiedesisältöjä
kaikille kiinnostuneille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.
Laadukas tutkinto-opetus on Helsingin yliopiston tärkein keino edistää jatkuvaa oppimista yhteiskunnassa.
Yliopistosta valmistuneella ihmisellä on sivistystä, hyvät opiskelutaidot sekä kyky kriittiseen ajatteluun, mikä antaa hyvät valmiudet päivittää
osaamista myös opintojen päätyttyä. Helsingin yliopisto tarjoaa jatkuvan oppimisen palveluita alumneilleen ja muille korkeakoulutetuille.
Yliopisto kantaa vastuuta myös muiden kuin korkeakoulutettujen pärjäämisestä murroksen keskellä tarjoten useita erilaisia väyliä
korkeakouluun pääsemiseksi. Se avaa kandidaatti- ja maisteritason kursseja kaikille avoimeksi.
Kursseille voi olla tasovaatimukset, jotta opetuksen korkea laatu voidaan taata. Lisäksi yliopisto kehittää houkuttelevia jatkuvan oppimisen
teemakokonaisuuksia paketoimalla kandi- ja maisteritason kursseja sekä täydennyskoulutusta avoimiksi ja ajankohtaisiksi kokonaisuuksiksi,
joita voi suorittaa joustavasti eri elämäntilanteista ja taustoista käsin.
Tiedeviestintä ja tiedekasvatus ovat tärkeä osa jatkuvaa oppimista. Yliopisto tuo eri tieteenalojen tutkitun tiedon julkiseksi, houkuttelevaksi ja
saavutettavaksi myös akateemista yleisöä laajemmalle joukolle. Yliopisto edistää tasa-arvoista yhteiskuntaa innostamalla tiedekasvatuksen
keinoin opiskelun ja tieteen pariin myös niitä nuoria, jotka eivät välttämättä muualta tällaista innoitusta saa.

JATKUVAN OPPIMISEN
KESKEISET KOHDERYHMÄT
SUURI YLEISÖ: TIEDE JA OPPIMINEN KUULUVAT KAIKILLE

LAPSET
JA NUORET

TYÖIKÄISET
KORKEAKOULUTETUT

ALLE KOULUIKÄISET LAPSET
KOULULAISET & LUKIOLAISET
LASTEN JA NUORTEN VANHEMMAT
OPETTAJAT

HELSINGIN YLIOPISTON ALUMNIT
MUUT KORKEAKOULUTETUT
SUOMESSA JA ULKOMAILLA

ORGANISAATIOT
YRITYKSET
JULKISHALLINNON ORGANISAATIOT

III HELSINGIN YLIOPISTO
ON TYÖELÄMÄN
LUOTTOKUMPPANI

VASTAAMME YHTEISKUNNAN TIEDON TARPEISIIN.
TUOTAMME TUTKIMUKSEN JA OPETUKSEN VOIMALLA
YMMÄRTÄMYSTÄ YHTEISKUNNAN KÄYTTÖÖN VASTUULLISESTI
JA EETTISESTI KOKO MAAILMAN PARHAAKSI.
HELSINGIN YLIOPISTON STRATEGIA 2021 2030
Helsingin yliopisto tekee tiivistä yhteistyötä erilaisten organisaatioiden kanssa ja
tarjoaa ketterästi kysyntään vastaavia jatkuvan oppimisen palveluita.
Helsingin yliopisto on työelämän luottokumppani. Kumppanuudet perustuvat Helsingin yliopiston vahvaan maineeseen
luotettavana, korkeatasoisena ja asiakaslähtöisenä palveluntarjoajana. Organisaatiot kääntyvät yliopiston puoleen, kun ne
haluavat tarjota työntekijöilleen korkealaatuista, tutkimukseen perustuvaa koulutusta, joka vastaa työpaikan tietotarpeeseen
ja samalla vahvistaa työntekijöiden laaja-alaista osaamista.
Yliopisto rakentaa jatkuvan oppimisen palveluitaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
tiiviissä dialogissa työelämän ja jatkuvan oppimisen ekosysteemin kanssa.
Näin yliopisto kehittää asiakkaiden aitoon tarpeeseen vastaavaa jatkuvan oppimisen tarjontaa ja organisaatiot tutustuvat
entistä paremmin yliopiston tarjontaan ja vahvuuksiin.
Helsingin yliopisto viestii aktiivisesti jatkuvan oppimisen palveluistaan ja tarjoaa organisaatioille
eri laajuisia sekä eri hintaisia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Digitaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat
joustavat ja yksilölliset koulutuspolut mahdollistaen työn ja opiskelun yhteensovittamisen.

IV JATKUVA OPPIMINEN
ON OSA YLIOPISTON ARKEA

TYÖELÄMÄN MUUTOKSET LISÄÄVÄT KOULUTUSTASON
NOSTAMISEN SEKÄ UUDENLAISEN OSAAMISEN TARPEITA
YHTEISKUNNASSA. VASTAAMME NÄIHIN TARPEISIIN
KASVATTAMALLA MERKITTÄVÄSTI TUTKINTOJEN MÄÄRIÄ JA
LAAJENTAMALLA JATKUVAN OPPIMISEN TARJONTAAMME
HELSINGIN YLIOPISTON STRATEGIA 2021 2030

Helsingin yliopisto on valinnut jatkuvan oppimisen palveluiden tarjoamisen tärkeäksi strategiseksi tavoitteeksi.
Jatkuvan oppimisen palvelut muodostavat kokonaisuuden, jota johdetaan ja kehitetään yksiköiden rajat
ylittävässä ydinryhmässä. Ydinryhmä tukee koulutusohjelmia ja opettajia, jotta he voivat rakentaa tutkimuksen
perustuvaa monitieteistä jatkuvan oppimisen tarjontaa pitkäjänteisesti.
Yliopiston sisällä roolit ja vastuut on jaettu selkeästi niin, että motivoituneet työntekijät voivat kehittää jatkuvan oppimisen
konsepteja ja sisältöjä. Koulutusohjelmat, tiedekunnat, Avoin yliopisto ja HY+ suunnittelevat jatkuvan oppimisen tarjontaa
yhteistyössä niin, että se muodostaa selkeän kokonaisuuden sisältäen sekä maksullista että maksutonta koulutusta.
Jatkuvan oppimisen sisältöjen kehittämiseen tarjotaan kannustimia ja resursseja ja siitä palkitaan. Helsingin yliopisto
tukee opettajien pedagogisia valmiuksia laajentaa opintotarjontaa sekä tarjota uudenlaisia opintokokonaisuuksia
erilaisten kohderyhmien osaamistarpeisiin.

Yliopisto tarjoaa myös omalle henkilöstölleen mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen.

JATKUVAA OPPIMISTA
MAAILMAN PARHAAKSI
Opi niin kuin eläisit ikuisesti. Jatkuvan muutoksen
vauhdissa pysyt mukana yhdellä tavalla
oppimalla uutta.
Helsingin yliopisto on yksi maailman johtavista
monitieteisistä tutkimusyliopistoista. Samalla se on
Suomen suurin, kaikille avoin ajattelun ja jatkuvan
oppimisen yhteisö. Tarjoamme uusinta tutkittua
tietoa niin sinun, työelämän kuin yhteiskunnankin
tarpeisiin. Uusin tieto auttaa laajentamaan
näkökulmia ja kohtaamaan eteen tulevat muutokset.
Opi tänään, osaat huomenna.
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