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Valokuva Ida Pimenoff

1 Saatesanat

Opiskelijapalveluiden palvelukatsauk-
sen kehittämisen lähtökohtana on ollut
omaa toimintaa kuvaavan tiedonke-
ruumallin luominen ja tiedon hyödyn-
täminen yksikön toiminnan ohjaukses-
sa ja kehittämisessä. Palvelukatsaus
jäsentää siten tiedonkeruutamme ja luo
edellytyksiä toimintamme laadunvar-
mistukselle.

Katsaus on tärkeä osa sidosryhmäyh-
teistyötämme. Toivomme, että palvelui-
tamme koskevat tiedot tukevat palvelu-
yhteistyötä niin yliopiston sisäisten kuin
ulkoisten yhteistyökumppaneidemme
kanssa. Yhteinen tavoitteemme on
varmistaa opiskelijalähtöiset ja tarkoi-
tuksenmukaiset opiskelijapalvelut.

Tämä palvelukatsaus on sidottu yliopis-
ton laadunvarmistusjärjestelmän kehit-
tämisprosessiin, joten olemme tuoneet
siihen uusia laatukäsikirjatyyppisiä
sisältöjä. Samalla olemme tavoitelleet
entistä analyyttisempää ja kokonaisval-
taisempaa otetta. Kolmen vuoden kehi-
tystyö ja käytettävissä olevat tiedot
luovat siihen joitain mahdollisuuksia.

Haasteena säilyy tiedonkeruun luotet-
tavuus ja systemaattisuus kohtuullisin
keruuseen kohdistetuin resurssein
sekä kykymme kehittää ja hyödyntää
uusia tietojärjestelmiä siten, että ne
tukevat meitä myös raportointiin liittyvi-
en tarpeiden osalta.

Pitkä tie on kuljettu Helsingin yliopiston
tiedonantotoimistosta tähän päivään.
Opiskelijapalvelut viettää tulevana syk-
synä toiminnan 70-vuotispäiviä ja toi-
von tapaavani näillä alkusyksystä jär-
jestettävillä ”synttäreillämme” monia
yhteistyökumppaneitamme. Olen var-
ma, että monet tämän katsauksen kir-
voittamat ajatukset ja näkymät ovat
silloin esillä, tuttuun tapaan vilkkaassa
ja innostuneessa puheensorinassa.

Kati Kettunen
Opiskelijapalveluiden päällikkö



Palvelukatsaus 2006 6

2 Yksikön tehtävä ja organisaatio

Opiskelijapalvelut-yksikön tehtävänä on tarjota asiantuntevaa informaatiota ja opiskeli-
jalähtöisiä palveluita yliopisto-opiskelusta kiinnostuneille ja yliopistossa opiskeleville.
Hallintoviraston yksikkönä tehtävämme on tukea yliopiston johtoa, tiedekuntia, laitoksia
ja muita yhteistyötahoja opiskelijapalveluiden kehittämisessä ja järjestämisessä.

Yksikön tehtävät ovat viimeisen kolmen
vuoden aikana lisääntyneet ja yksikön
vastuulle on tullut sekä uusia pysyviä
tehtäviä että laajoja palveluiden kehit-
tämishankkeita. Tämä kehitys näkyy
myös yksikön henkilöstö- ja talousvas-
tuiden kasvuna.

Yliopiston vuosille 2007-2009 laadittu
strategia ja toimintaohjelmat nostavat
esille useita opiskelijapalveluihin koh-
distuvia kehittämistavoitteita ja toimen-
piteitä, joiden avulla yliopisto pyrkii
kaikissa toiminnoissaan varmistamaan
motivoituneiden ja lahjakkaiden opiske-
lijoiden rekrytoinnin, sujuvan opiskelu-
prosessin sekä kansainvälistymään
voimakkaasti. Myös yliopiston hallinto-

ja palveluprosessien tehokkuuteen
kiinnitetään erityistä huomiota.
Yksikkö on edellä kuvatun kehityksen
pohjalta uudistanut organisaationsa
vuoden 2007 alusta.

Uudistuksen valmistelu käynnistyi yksi-
kön johtoryhmän tekemällä tulevaisuu-
den visiolla ja nykytoiminnan analyysil-
lä, joka perustui toimivan työyhteisön
peruspilareiden arviointiin yksikössä.
Uuden organisaatiorakenteen muodos-
tamisesta vastasi kehitysjohtajan aset-
tama työryhmä. Ryhmän työssä hyö-
dynnettiin yksikköön luodun seuranta-
järjestelmän tuottamaa tietoa. Uuteen
organisaatiorakenteeseen siirrytään
asteittain vuoden 2007 aikana.

Helsingin yliopiston opiskelijapalvelut-yksikön organisaatio 1.1. 2007 alkaen

* Helsinki Education and Research Area -hanke
** Finnish Universities International Marketing and Admissions -hanke

PALVELUFOORUMI & PALVELUYHTEISTYÖ
Sisäiset ja ulkoiset yhteistyökumppanit

HALLINTOTIIMI
&

HERA* ja
FUNIMA**

HAKIJA-
PALVELUT

OPISKELIJA-
NEUVONTA- JA
OPINTOTUKI-

PALVELUT

URA- JA
REKRYTOINTI-

PALVELUT

KANSAINVÄLISEN
OPISKELIJA-

LIIKKUVUUDEN
PALVELUT
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Hakijapalvelut
Hakijapalvelut kokoaa yhteen
suomenkieliset, ruotsinkieliset ja
kansainväliset hakijoiden palvelut sekä
aiemmin hankkeina toimineet
International Admissions Service:n
(IAS) ja Helsinki Summer School:in
(HSS).

Hakijapalvelut tarjoaa tietoa ja
palveluita yliopisto-opinnoista ja
Helsingin yliopistosta kiinnostuneille.
Tiedekunnille ja laitoksille yksikkö
tarjoaa opiskelijamarkkinoinnin ja -
rekrytoinnin tukipalveluita (esitteet,
oppaat, messut, verkkopalvelut).

Palveluyhteistyötä tehdään myös
yliopiston ulkopuolisten sidosryhmien
kuten pääkaupunkiseudun kaupunkien,
muiden korkeakoulujen ja verkostojen
kuten lukion opinto-ohjaajien kanssa.
Yksikkö ylläpitää kotimaisille ja
kansainvälisille hakijoille suunnattuja
verkkosivuja.

Yksikkö vastaa hakua ja valintaa
tukevien tietojärjestelmien
kehittämisestä ja ylläpidosta (Valssi,
IAS).

Valokuva Susanna Wolkoff

Opiskelijaneuvonta- ja
opintotukipalvelut
Kotimaisille ja kansainvälisille tutkinto-
opiskelijoille tarjotaan neuvonta- ja
opintotukipalveluita kaikilla
kampuksilla.

Yksikkö vastaa yliopiston
opintotukilautakunnan tehtävistä,
tuutoritoiminnan ja eräiden opiskelijoille
suunnattujen apurahojen
koordinoinnista, kansainvälisten ja
vammaisten tutkinto-opiskelijoiden
erityisneuvonnasta sekä keskitetyistä
tenttijärjestelyistä. Yksikkö tarjoaa
myös ilmoittautumiseen,
opintosuoritusotteisiin, läsnäolo-,
poissaolo- ja keskeyttämistodistuksiin
liittyviä palveluita.

Yksikkö vastaa opiskelijan opintojen
edistymisen seurantajärjestelmiin
liittyvistä koordinaatiotehtävistä
yliopiston Etappi-1 ja jatko-
opiskelijoiden rekisteriseuranta-
järjestelmien sekä opintotuen
edistymisen seurannan osalta.

Merkittävä osa neuvontapalveluista
tarjotaan yliopiston sisäisessä
intranetissä Almassa kolmella
”Opiskelu, tuet ja palvelut” -kanavalla ja
ulkoisilla helsinki.fi/yliopisto -
verkkosivuilla.

Kansainvälisen
opiskelijaliikkuvuuden
palvelut
Yksikkö tarjoaa opiskelijavaihtopalve-
luita Helsingin yliopistosta lähteville ja
tänne saapuville tutkinto-opiskelijoille
sekä asiantuntijapalveluita yliopiston
henkilökunnalle. Palveluita ovat mm.
vaihtohakujen järjestäminen, orientaa-
tiokoulutus, vastaanotto- ja asumispal-
velut, neuvonta ja ohjaus sekä opiskeli-
javaihtoapurahojen myöntäminen.

Yksikkö hallinnoi osaa yliopiston kan-
sainvälisistä vaihto-ohjelmista ja on
mukana laitosten Erasmus-
yhdyshenkilö- ja tiedekuntien kansain-
välisten suunnittelijoiden verkostoissa.

1 Tutkintojen valmistumisen seuranta- ja tukijär-
jestelmä
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Ura- ja rekrytointipalvelut

Yksikkö tukee laitoksia ja tiedekuntia
osallistuen tutkintoihin sisältyvän työ-
elämäorientaatio-opintojen suunnitte-
luun ja toteuttamiseen sekä koordinoi-
malla yliopiston harjoittelujärjestelmää.

Opiskelijoille yksikkö tarjoaa työnhaku-
ja uraohjausta, järjestää info- ja koulu-
tustilaisuuksia sekä opastaa harjoitte-
luasioissa tai pro gradu -
toimeksiannoissa. Yksikkö ylläpitää
opiskelijoille ja työnantajille kohdennet-
tua RekryForum -verkkopalvelua.

Yksikössä seurataan tutkinnon suorit-
taneiden työllistymistä vastavalmistu-
neilta kerättävällä opinto- ja työelämä-
palautekyselyllä sekä viiveellä tehtyjen
uraseurantakyselyiden avulla. Valta-
kunnallista sijoittumistietoa seurataan
Tilastokeskuksen sijoittumispalveluai-
neiston avulla.

Hallintotiimi ja hankkeet

Hallintotiimin tehtäviin kuuluu yksikön
johtaminen, laadunvarmistuksen kehit-
täminen, talous- ja henkilöstöhallinnon
tuki, keskeisten yhteisten muutosten ja
uudistusten valmistelu sekä koordinaa-
tio. Tiimi huolehtii verkkopalveluiden
kokonaisuuden kehittämisestä.

Hallintotiimin ohessa toimivat myös
Helsinki Education and Research Area
-hanke (Hera), jonka tavoitteena on
kehittää kansainvälisen koulutuksen
tukipalveluita pääkaupunkiseudun kor-
keakoulujen yhteistyössä. Lisäksi yk-
sikköön on sijoitettu Finnish Universi-
ties International Marketing and Ad-
missions -hanke (FUNIMA) vuosille
2007- 2009.

Valokuva Susanna Wolkoff
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Valokuva Veikko Somerpuro

3 HERA yhdistää metropolialueen korkeakoulujen voimat

Helsinki Education and Research Area
on metropolialueen korkeakoulujen
yhteinen sateenvarjohanke, jonka nel-
jän toimintalinjan tehtäviä ovat mm.
osaavan työvoiman varmistaminen,
innovaatiotoiminnan, alueen kaksikieli-
syyden ja pohjoismaisuuden kehittämi-
nen sekä kansainvälisen toiminnan
edistäminen. Helsingin yliopisto koor-
dinoi kansainvälisen toiminnan kehit-
tämishanketta (HERA 2), joka keskittyy
kansainvälisen markkinoinnin ja opis-
kelijarekrytoinnin osaamisen sekä kan-
sainvälisille opiskelijoille suunnattavien
palveluiden kehittämiseen.

HERA:n toiminnan kehittämisestä vas-
taavan projektipäällikkö Mikko Toivo-
sen mukaan korkeakoulukentällä on
menossa rakenteellinen uudistuminen,
jossa käytössä olevat resurssit kootaan
yhteen eikä kaikkea enää ole tarpeen
tehdä itse. Päivän trendeiksi ovat muo-
dostuneet yhteistyö, verkostoituminen
ja jopa palveluiden ulkoistaminen, Toi-
vonen jatkaa.

Opetusministeriön kehittämistoiveiden
lisäksi korkeakouluilla on paljon myös
omista tarpeista nousevaa yhteistyöha-
lua, Toivonen kertoo ja jatkaa, että
tulevaisuuden menestymisen edelly-
tyksenä on sekä oikeiden kumppanei-
den löytäminen että toimiminen vuoro-
vaikutuksessa ympäröivän yhteiskun-
nan kanssa. Käytännössä verkostojen
kautta voidaan etsiä synergioita palve-
luiden kehittämisessä ja tuottamisessa,
Toivonen selventää.

HERA-yhteistyö perustuu Helsingin
laajan metropolialueen yliopistojen ja
korkeakoulujen yhteistyöstrategiaan,
jonka tavoitteena on oman toiminnan
kehittämisen lisäksi myös Helsingin
seudun kilpailukyvyn ja tasapainoisen
yhteiskuntakehityksen varmistaminen.
Korkeakoulut eivät siis keskity ainoas-
taan oman toimintansa kehittämiseen
vaan pyrkivät toiminnallaan myös yh-
teiseen hyvään, summaa Toivonen.

Vaikka toimintamme on vasta alussa,
olemme saaneet jo lupaavia tuloksia
yhteisistä rekrytointikampanjoista mm.
Intiassa sekä tietoa kansainvälisistä
koulutusmarkkinoista korkeakoulujen
hyödynnettäväksi, Mikko Toivonen
iloitsee. Tavoitteena on kehittää yksik-
köön kansainvälisesti kilpailukykyistä
markkinoinnin ja rekrytoinnin osaamis-
ta, johon yksittäisellä korkeakoululla ei
välttämättä ole mahdollisuuksia. Myös
asumis- ja urapalvelujen sekä kotimais-
ten kielten opetuksen kehittämisessä
on yhteisin voimin edetty hyvin, Toivo-
nen jatkaa.

HERA:n kansainvälisen toiminnan
painopistealueita ovat vuonna 2007
Intian lisäksi Luoteis-Venäjä ja
erityisesti Pietari sekä Pohjoismaat ja
Yhdysvallat. Olemme lisäksi
toteuttamassa laajaa vertailututkimusta
eurooppalaisten korkeakoulujen
kansainvälistymisstrategioista,
Toivonen summaa.

Korkeakoulujen johdolla ja muulla
henkilöstöllä on tilaisuus kuulla lisää
Hera-hankkeen tuloksista 23.- 24.8.07
järjestettävissä seminaareissa.
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4 Yksikön laadunvarmistus

Opiskelijapalveluiden laadunvarmistusjärjestelmän ydin rakentuu yksikön johtamis- ja
viestintäjärjestelmästä. Verkkopalveluiden laadunvarmistus kuvataan yksikössä useita
vuosia tehdyn kehittämistyön näkökulmasta ja esimerkkinä opiskelijapalveluiden
laatutyöstä.

Yksikön johtamisjärjestelmän tavoit-
teena on varmistaa asioiden huolelli-
nen valmistelu, käytettävissä olevan
asiantuntemuksen laajamittainen hyö-
dyntäminen, henkilöstö- ja muiden
resurssien optimaalinen käyttö, avoin
tiedonkulku ja henkilöstön vaikutta-
mismahdollisuudet.

Asianmukainen johtaminen ja toimiva
viestintä tukevat hyvää työilmapiiriä,
edistävät ja tehostavat eri toimijoiden
välistä joustavaa yhteistyötä. Lisäksi
järjestelmä mahdollistaa tarvittaessa
nopean reagointikyvyn toimintaympä-
ristön muutoksiin ja yllättävissä tilan-
teissa.

OPISKELIJAPALVELUIDEN JOHTAMIS- ja VIESTINTÄJÄRJESTELMÄ

Toimintaa ohjaa

Yliopiston strategia
Toimintaohjelmat
Hallintoviraston ja kehit-
tämisosaston tavoiteoh-
jelmat
Palvelusopimukset
Rahanjakopäätökset

Hallintojohtosääntö
Hallintoviraston ja kehit-
tämisosaston työjärjes-
tykset
Kampuspalvelu-
keskusten työjärjestys

Opintohallintoa ohjaava
lainsäädäntö

Palveluiden tuottami-
seen liittyvät sopimuk-
set

Kehittäminen
 yksikön kehittämispäivät
 kehityskeskustelut
 koulutukset
 arvioinnit, benchmarking
 konsultointi
 hankkeet ja pilotoinnit

Seuranta
• tiedonkeruu toiminnasta
• asiakas- ja sidosryhmäpa-
laute
• palvelukatsaus

Yksikön johtoryhmä

Toiminnan-, talous- ja
henkilöstöjohtaminen

opiskelijapalveluiden päällikkö
palveluyksiköiden ja hankkei-
den päälliköt
hallintotiimin suunnittelijat ja
yksikön sihteeri

Työ- ja
kehit-
tämis-
ryhmät
mm.
sihteeritiimi,
verkkoryhmä

Asiahallinto ja sisäinen tiedotus
Lotus Notes, Alma, koko yksikön aamukahvit 2-4 krt/ v

Asiakkaat
Sisäiset

opiskelijat
tiedekunnat

laitokset
Ulkoiset

mm. hakijat,
opinto-ohjaajat,

työnantajat,
eri viranomaiset

Sidos
ryhmät

ja verkostot

Palvelu-
yksi-
köiden
viikko-
koko-
ukset
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4.1 Verkkopalveluiden laatu luodaan pitkäjänteisellä yhteistyöllä

Opiskelijapalveluiden verkkopalvelutar-
jontaa määrittävät sekä palveluvas-
tuumme että roolimme yliopiston yhteis-
ten palvelujen ja yleisen informaation
tuottamisessa. Opiskelijalle tärkein
verkkoympäristö löytyy omalta laitoksel-
ta ja tiedekunnasta sekä kirjasto- ja
tietotekniikkapalveluista. Opiskelijapal-
velut tarjoaa palveluita näiden rinnalla ja
niitä tukien.

Yliopisto uudisti verkkopalvelunsa vuo-
sina 2003-2006 ulkoisiin ja sisäisiin pal-
veluihin. Tässä uudistamistyössä yksik-
kö oli alusta asti aktiivisesti mukana
hyödyntäen myös opiskelijajärjestöyh-
teistyötä sekä opiskelijoilta kerättyä
palvelupalautetta.

Kolmella kielellä verkossa

Ulkoisilla sivuilla yksikkö vastaa tällä
hetkellä Perustutkinnot - hakeminen,
opinnot ja opiskelu -sivustosta sekä
vastaavasta ulkomaalaisille tarkoitetusta
kahden kanavan englanninkielisestä
kokonaisuudesta: How to Apply? ja Stu-
dying, services & student life. Yhteistyö-
tä tehdään myös Studera vid universite-
tet -sivustolla ruotsinkielisen yksikön
kanssa. Lisäksi erityisille kohderyhmille
mm. työnantajille tuotetaan sisältöjä
myös muille ulkoisille kanaville.

Almassa yksikkö ylläpitää Opiskelu, tuet
ja palvelut -välilehden kolmea opiskeli-
joille räätälöityä kanavaa sekä sen
kanssa rakenteeltaan identtistä ruotsin-
kielistä (sisällöltään kaksikielistä) rin-
nakkaissivustoa. Sivustoilla tiedotetaan
opiskelijapalveluiden omista palveluista
ja ne toimivat porttina muihin keskeisiin
opiskeluun ja opiskelijan arkeen liittyviin
tietoihin ja palveluihin. Lisäksi kanaville
tuotetaan opiskelijan näkökulmasta tul-
kittua tietoa yliopistossa kehitteillä ole-

vista asioista. Englanninkielisille Alma-
sivustoille Students-välilehdellä tuote-
taan sekä suomenkielisten sivujen kieli-
versioita että kansainvälisen opiskelijan
tarpeisiin suunniteltuja osuuksia.

Opiskelijapalvelut-yksikkö on ottanut ja
ottaa henkilöstörekrytoinnissaan huomi-
oon ruotsin- ja englanninkielisten palve-
lujen tarpeet. Keskeiset ja opiskelijan
oikeusturvan kannalta tärkeät verkko-
osuudet pyritään tuottamaan myös ruot-
sin- ja englanninkielisinä. Ruotsinkielisiä
palveluja kehitetään ”Svenska service-
team” -palvelutiimin (SST) työskentelyn
kautta.

Tuottaminen ja kehittäminen on yh-
teistyötä

Opiskelijapalveluissa vastuu sisällöntuo-
tannosta ja erityisistä kohderyhmäpalve-
luista on itse palvelun tuottajalla, varsin-
kin sellaisissa selkeissä palveluissa kuin
opintotuki, harjoittelu tai opiskelu ulko-
mailla. Usein palvelut kuitenkin tuote-
taan yksiköiden yhteistyönä tai muiden
palvelutuottajien esim. opintoasioiden
yksikön ja tietotekniikkaosaston kanssa.

Verkkopalveluita koordinoi hallintotiimin
suunnittelija ja yksikössä toimii verkko-
ryhmä, joka on koottu palveluyksiköiden
verkkovastuuhenkilöistä. Ryhmässä on
mukana edustaja yliopiston ruotsinkieli-
sistä asioista.

Palautetta ja selvityksiä työn tukena

Verkkopalveluiden ylläpito on jatkuva
prosessi, jossa palveluita kehitetään
käyttäjäpalautteen perusteella ja toimin-
taympäristön muutoksiin vastaten.

Yliopiston verkkopalveluissa on oma
sisään rakennettu palautejärjestelmän-
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sä, josta palaute lähetetään ylläpitäjälle:
ulkoisten sivujen ja Alman palautelo-
makkeet sekä Almassa päivittäjien säh-
köpostiosoitteet, jotka opiskelijapalve-
luissa ovat yleensä palveluosoitteita.
Viestintäosaston verkkoviestintäyksikkö
tekee säännöllisesti käyttäjätutkimuksia
ja käyttöselvityksiä sekä ulkoisilla sivuil-
la että Almassa. Opiskelijapalvelut käyt-
tää näitä ja myös muualla tehtyjä tutki-
muksia kehitystyössään.

Henkilökunta saa opiskelijoilta palautet-
ta yksikön asiakaspalvelupisteissä joko
suoraan tai sähköpostitse. Koska sisäl-
löntuotanto on hajautettu, näin palaute
vaikuttaa parhaimmillaan suoraan asi-
anomaisiin sisältöihin. Palautetta saa-
daan myös erilaisten yhteistyöverkosto-
jen kautta, esimerkiksi tiedekunnista ja
muiden Alma-kanavien päätoimittajilta
Alma-foorumissa. Lisäksi yksikkö on
järjestänyt omia kyselyjä sekä ulkoisista
että Alma-palveluista.

Eräs esimerkki palautteen vaikutuksesta
toimintaan on Alman kanavakokonai-
suuden uudistus, joka lähti liikkeelle
sekä opiskelijoilta että henkilökunnalta
saadusta kritiikistä. Uudistusta suunni-
teltiin verkkoryhmässä ja kehittämistyön
tueksi järjestettiin opiskelijakysely asia-
kaspalvelupisteissä. Prosessin tulokse-
na syntyi nykyinen kolmikanavainen
Opiskelu, tuet ja palvelut -kokonaisuus.
Aiemmin esimerkiksi opiskelijavaihdon
tiedotus ei tavoittanut opiskelijoita.
Opiskelijavaihtosivusto löytyy nyt Opin-
topalvelut ja kansainväliset asiat -
kanavalta. Kehittämistyön ansiosta tämä
Opiskelu ulkomailla -osuus nousi ke-
väällä 2006 kanavakokonaisuuden käy-
tetyimmäksi sisältöikkunaksi, aiemmin
se ei ollut edes 16 suosituimman ikku-
nan joukossa.

Opiskelijapalvelut-yksikössä työskennel-
lyt ulkomaalaisharjoittelija järjesti kesällä
2006 ryhmälle ulkomaalaisopiskelijoita
haastattelu- ja palautepalaverin sekä
ulkoisista että sisäisen verkon englan-
ninkielisistä opiskelijoiden palveluista.
Palautetta käytetään hyväksi englannin-
kielistä tiedotusta kehitettäessä.

Laadunvarmistuksella yhä parem-
paan palveluun

Kuluneen kolmen vuoden aikana on
tuotettu verkkopalvelut, joiden rakenne
ja sisällöt alkavat ydinosiltaan olla kun-
nossa. Verkkopalvelut ovat kehittyneet
osaksi sitä opiskelijapalveluiden palve-
lukokonaisuutta, jonka muut osat ovat
henkilökohtainen asiakaspalvelu, säh-
köpostipalvelu sekä julkaisu- ja tiedotus-
toiminta. Näitä eri viestintämuotoja kehi-
tetään kokonaisuutena: käyttöä seura-
taan, palautetta kuunnellaan ja pyritään
toiminnoittain parhaaseen palvelumuo-
toon. Vielä riittää työtä myös ruotsin- ja
englanninkielisten palvelujen kehittämi-
sessä.

Verkkosivustojen käyttäjämäärien seu-
ranta on tähän asti ollut ulkoisilla sivuilla
tietotekniikkaosaston ns. sivunäyttötilas-
tojen varassa. Alman käyttötilastoja on
taas tuottanut viestinnän Alma-toimitus.
Monipuolisempaan sivustojen käyttö- ja
seurantajärjestelmään päästään vuonna
2007 uuden raportointijärjestelmän myö-
tä. Järjestelmän avulla kyetään parem-
min arvioimaan mm. sivustojen saavu-
tettavuutta ja käytettävyyttä.

Opiskelijapalvelut-yksikön verkkopalve-
lujen suunnittelu- ja yhteistyö sekä verk-
koryhmän työskentely on dokumentoitu
opiskelijapalveluiden Lotus Notes -
tietokantaan sekä Almaan opiskelijapal-
veluiden välilehdelle.
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5 Yksikön toiminta vuonna 2006

Opiskelijapalveluiden asiakkaat ja heidän tarpeensa ovat moninaiset. Kootut taulukot
palveluidemme kohderyhmistä ja tuottamastamme painomateriaalista kertovat
palveluidemme laajuudesta enemmän kuin voisi etukäteen arvioida. Tätä päivää
eletään vahvasti verkossa ja tämä näkyy paitsi verkkopalveluidemme kasvaneena
tarjontana ja käyttönä myös sähköpostitse annettuna neuvontana.

Yliopiston kansainvälistymistavoittei-
den saavuttamiseksi yksikkö uudisti
kotimaisen ja kansainvälisen opiskelija-
rekrytointi- ja hakijapalvelut omaksi
palveluyksikökseen. Lisäksi tutkinto-
opiskelijoiden kansainvälisen haun
pilotointi (International Admissions
Services, IAS) eteni hyvin tuloksin.

Yksikköön liitettiin vuoden aikana
Helsinki Summer School:in opiskelija-
ja hallintopalvelut sekä kansainvälistä
rekrytointia edistävä Helsinki Education
and Research Area -hanke.

Ura- ja rekrytointipalvelut uudistettiin
työelämäorientaatio-opintojen tultua
pakolliseksi osaksi tutkintoja. Toiminta
muuntui selkeästi laitosten ja tiedekun-
tien tukipalveluksi. Yksikön koulutustar-
jonta kasvoi ja uusia toimintoja kehitet-
tiin.

Opintojen etenemisen yliopistotasoiset
seurantajärjestelmät, Etappi ja jatko-
opiskelijoiden rekisteriseuranta, toivat
uusia koordinaatiotehtäviä yksikköön.
Ensimmäisen Etapin tulokset on
raportoitu yliopiston vuoden 2006
toimintakertomuksessa.

Valokuva Veikko Somerpuro
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5.1 Toiminnan laajuutta kuvaavia avaintietoja

Taulukko 6. Opiskelijapalvelut-yksikön palveluiden kohderyhmiä
Opiskelijapalveluiden asiakasryhmiä 2004 2005 2006
Uudet ylioppilaat (koko maa)
HY - ensisijaiset hakijat (kesävalinnat)

34 620
22 900

34 029
22 400

32 822
21 300

Tutkinto-opiskelijat 37 852 38 233  38 806
Uudet opiskelijat (alempi ja ylempi korkeakoulututkinto) 3 888 3 831 3 726
Opintotukea saavat opiskelijat 19 554 19 866 19 264
Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat (ml.al./yl./ jatkotutkinto)

Uudet opiskelijat (ml.al./yl. tutkinto)
1 257 1 387   1 440

113
Saapuvat ja lähtevät vaihto-opiskelijat 1 242 1 251 1 335
Opiskelijaneuvonta2 (asiakaskäynnit) 2004 2005 2006
Keskustakampus 41 800 45 900 38 600
Viikin kampus 3 600 6 300
Ura- ja rekrytointipalveluiden erityisneuvonta 476 792 421
Erityistenttijärjestelyt 147 140 141
Kansainvälisyys yksikön palveluissa 2004 2005 2006
Lähtevät vaihto-opiskelijat 682 692 685
Saapuvat vaihto-opiskelijat
                  Orientaatiokurssien osallistujat3

560
591

559
623

650
671

Tutkinto-opiskelijoiden kansainvälinen haku
                  Sähköiset lomakkeet (IAS)
                  Hakijat (HAREK)

2572
1462

HelsinkiSummerSchool (HSS)
                  Kaikki opiskelijat
                  Ulkomaalaiset opiskelijat

179
115

230
142

223
150

Opintojen etenemisen seurannat 2004 2005 2006
10-vuotiskirjeen saaneet4 747 926 711
Etappi 1 1177
Opintotuen opintojen edistymisen seuranta 1 222 1 395 1 410
Tulovalvonta 2 495 2 492 2 665
Jatko-opiskelijoiden rekisteriseuranta5

Ura- ja rekrytointipalvelut 2004 2005 2006
Yliopiston tukemat harjoittelupaikat 654 670 608
Työelämäkoulutuksiin osallistuneet

Työelämäorientaatio-opintoja suorittaneet
1 552 1 262 2 740

1 064
Lähde: Yliopiston toimintakertomus ja tilastot, Kela, opiskelijapalvelut-yksikön seuranta

2 Ei sisällä kansainvälisten opiskelijoiden ja opiskelijavaihdon erityisneuvontakäyntejä
3 Kurssit on suunnattu vaihto-opiskelijoiden lisäksi myös ulkomaisille tutkinto-opiskelijoille
4 10 vuotta kirjoilla olleille tutkinto-opiskelijoille lähetetään opintosuunnitelman laatimiseen kehottava kirje
5 Seuranta aloitetaan keväällä 2007
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Oppaat, esitteet ja selvitykset

Vuoden 2006 aikana toimitettiin viisi
uutta esitettä tai opasta, joiden lisäksi
tuotettiin tai tilattiin seitsemän
selvitystä.

Yksikön tavoitteena on käyttötarkoitus
huomioon ottaen tarjota esitteitä ja

oppaita myös toisella kotimaisella
kielellä ja englanniksi. Kansainvälisille
opiskelijoille tuotettu materiaali tehdään
pääsääntöisesti suoraan englanniksi.

Taulukko 7. Opiskelijapalvelut-yksikön esitteet, oppaat ja selvitykset (painomäärä)
Esitteet 2004 2005 2006
Hae! Opiskelijaksi Helsingin yliopistoon 6 500 37 500
Ohjaushaitari 15 000 5 500
Palvelut opiskelijoille 2 000 2 000 1 600
Ura- ja rekrytointipalvelut opiskelijoille -esite 10 000
Etappi-esite (suomi-ruotsi-englanti) 10 500 7 300
Kansainvälisten maisteriohjelmien yhteisesite 4 400
Helsinki Summer School -esitteet 10 800
Opiskelijapalvelut-esite (suomi-ruotsi-englanti) arvio1200
University of Helsinki - An Introduction 1 200
Yhteensä 34 000 78 300
Oppaat 2004 2005 2006
International Applicant’s Guide 2 500 pdf pdf
Sökande Guide 250
Orientation Handbook 2 300 2 300 2 300
Kansainvälisen hakijan opas 700 pdf pdf
Opas opiskelijavaihtoon aikoville 900 1 100 1 500
Käytännön ohjeita uudelle vaihto-opiskelijalle 700 650 750
Application Information for Exchange Students 2 200 2 200 1 700
Welcome Guide for Exchange Students 800 800 800
Orientation Course 2005-2006/ 2006-2007 800 800
Housing Guide for International Exchange Students 1 300 700 800
International Student's Guide working in Finland 1 000 1000 pdf
Työnhaunopas 4 000 4000 pdf
Harjoittelu kotimaassa ja ulkomailla 3 000 pdf pdf
Yliopisto-opiskelijan etuudet ja palvelut - toimeentuloturvaopas 500
Yhteensä 19 650 13 550 9 150
Selvitykset 2004 2005 2006
Palvelukatsaus 250 400 600
Opintotuen opintojen edistymisen seuranta 200 200
Tohtorit ja lisensiaatit työmarkkinoilla 500
Maisterit ja kandidaatit työmarkkinoilla 300
Kansainvälisen opiskelijan silmin – kolme selvitystä harjoitteluun,
verkkopalveluihin ja sosiaaliturvaan liittyen (eng.kieliset) pdf

Yhteensä 450 400 1600
Lähde: Opiskelijapalvelut-yksikön seuranta
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5.2 Verkkopalvelut ovat osa opiskelijan arkea

Hakijoille suunnattua informaatiota ja
palveluita uudistettiin mm.
englanninkielisiä sivustoja kehitettiin ja
lukion opinto-ohjaajille toimitettiin heitä
palveleva uusi verkkosivusto.

Ensimmäistä kertaa saatiin yksikön
tuottamien Alma-sivujen käyttäjätietoja.
Yhteensä 20 330 eri kävijää haki tietoa
ja palveluita Alman ”Opiskelu, tuki ja
palvelut” -välilehden kolmelta kanavalta
vuoden aikana. Suosituimmat
palveluikkunamme olivat ”Opiskelu

ulkomailla”, ”Opintotuki” ja
”Opetustarjonta” -sivut.

Tulosten perusteella voidaan todeta,
että opiskelijat ovat siirtyneet
käyttämään Almaa. Tätä vahvistaa
myös se, että ulkoisten etusivujemme
sivunäyttömäärät ovat laskeneet.
Poikkeuksena saapuville vaihto-
opiskelijoille tuotettu sivusto, jonka
sivunäytöt ovat tasaisesti kasvaneet,
samoin kuin saapuvien vaihto-
opiskelijoiden määrä yliopistossa.

Taulukko 1. Opiskelijoille suunnattujen verkkosivustojen käyttäjäluvut
Alma (sivunäyttö, henkilöt) 2004 2005 2006
”Opiskelu, tuet ja palvelut” -välilehti yht. (sivunäyttö)  313 937
Opiskelu ulkomailla 81 957
Opintotuki 53 808
Opetustarjonta 35 739
Lukuvuosi-ilmoittautuminen 28 811
Apurahat, stipendit, avustukset 19 546
Opinnot ja työelämä 17 145
Neuvonta- ja ohjauspalvelut 9 857
Harjoittelu ja työ ulkomailla 5 849
Eri käyttäjät vuoden aikana yht. (hlö) 20 330
WWW-etusivunäytöt  2004  2005  2006
Perustutkinnot 294 223 563 942 445 618
How to apply 75 245 177 580 138 208
Studying, services & student life 27 996
Student Exchange Programmes 18 602 29 709 37 551
Ura- ja rekrytointipalvelut 166 506 191 646 89 209
Lähde: Tns-metrix, www.helsinki.fi/Stats

http://www.helsinki.fi/Stats
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Sähköpostitse tarjottu opiskelija-
neuvonta on vakiinnuttanut paikkansa
palvelumuotona. Kotimaista
hakijapalvelun sähköpostineuvontaa
seurataan sekä suomenkielisen että
ruotsinkielisen palveluosoitteen kautta.

Vammaisneuvonnan kasvua selittää
tässä vaiheessa vielä kyselyiden
asteittain tapahtuva siirtyminen
palveluosoitteisiin aiemmin
henkilökohtaisten yhteydenottojen
sijaan.

Kansainvälisten palveluiden osalta
sähköpostineuvonnan tietoja on kerätty
kattavasti hakija- ja ulkomaalaisten
tutkinto-opiskelijoiden neuvonnasta.
Neuvontaa annettiin sähköpostitse 12
144 kertaa vuoden aikana. Jos tähän
lukuun lisätään opiskelijavaihtoon
liittyvien sähköpostitse saatujen
yhteydenottojen arvioitu määrä (noin
3000), voidaan todeta, että yksikkö
tarjoaa myös kansainvälistä
opiskelijaneuvontaa merkittävässä
määrin sähköpostitse.

Taulukko 2. Yhteydenotot opiskelijapalvelut-yksikön palveluosoitteisiin
Sähköpostiyhteydenotot 2 004 2 005 2 006
Opiskelijaneuvonta6 5 377 4 741 6 483
Vammaisneuvonta7 28 94 128
Opintotuen sähköinen neuvontapalvelu 1 800 2 000 arvio 2055
Ura- ja rekrytointipalvelut 519 1 106 604
Yhteensä 7 724 7 941 9270
Kansainvälinen neuvonta8 arvio 15 144
Lähde: Notes, opiskelijapalvelut-yksikön seuranta.

6 ml. neuvonta@ ja opiskelijaksi@ -palvelusosoitteet
7 ml. vammaisneuvonta@ ja henkilöstön sähköpostikyselyt
8 kansainvälinen hakija- ja tutkinto-opiskelijaneuvonta + arvio kv. opiskelijavaihdon sähköpostineuvonnasta

Verkkopalveluiden kehitys näkyy
selvästi yksikössä myös paperisen
hakumateriaalin ja lomakkeiden
määrän vähenemisenä (taulukko 8,
20).

Tästä syystä yksikkö on kehittänyt ja
toimittanut tiedekuntien valintoja
kokoavaa ja niihin ohjaavaa
verkkohakuinformaatiota.

Taulukko 3. Opiskelijoiden käynnit keskustan ja Viikin kampusten palvelupisteissä
Opiskelijaneuvonta (käynnit) 2004 2005 2006
Keskustakampus 41 800 45 900 38 600
Viikin kampus 3 600 6 300
Lähde: opiskelijapalvelut-yksikön seuranta (viite/ ei sis. kv liiikkuvuuden neuvontakäyntejä

Opiskelijoiden asiointi
keskustakampuksella on vähentynyt,
mikä johtuu siitä, että osa opiskelijoista
on siirtynyt käyttämään Viikissä vuonna
2004 avattua palvelupistettä.

Asiakaspalvelu Viikissä on lähes
kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa.
Luvut osoittavat, että opiskelijat
tarvitsevat edelleen myös välitöntä
asiakaspalvelua.
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5.3 Tilat, talous ja henkilöstö

Opiskelijapalvelut-yksikön tilat
sijaitsevat yliopiston pää-
rakennuksessa keskustassa ja Viikin
kampuksella. Kumpulan ja Meilahden
kampuksilla opiskelijapalvelut tarjotaan
tiedekuntien opintotoimistoissa.
Erilaisia koulutus-, tiedotus- ja
yhteistyötilaisuuksia järjestetään
tarvittaessa kaikilla kampuksilla
laitosten, tiedekuntien ja sidosryhmien
tarpeiden mukaisesti.

Yksikön taloudellisena resurssina
tarkastellaan yksikön menoja eli niitä
euroja, joita toimintaan on vuoden
aikana käytetty.

Toimintaan käytettyjen menojen
kokonaiskasvu oli kolmessa vuodessa
yhteensä 29 %. Hankerahoitus
lisääntyi merkittävästi strategiakauden
2004-2006 aikana kattaen lähes puolet
(47%) kolmen vuoden euromääräisestä
menojen lisäyksestä.

Kasvua selittää erityisesti Helsinki
Education and Research Area -
hankkeen siirtyminen yksikköön. Muuta
hankerahoitusta saatiin

opetusministeriöltä kansainvälisen
haun eli International Admission
Services -hakujärjestelmän
kehittämiseksi.

Yksikön perusrahoituksen palkkojen ja
toimintamenojen lisäys vuodesta 2004
oli 332 741 euroa eli 21 %. Tätä
menojen kokonaiskasvua selittää
pääosin vuosi 2006, jolloin Helsinki
Summer School (HSS) vakinaistettiin ja
sijoitettiin yksikköön.

Yksikön hallinnoima yliopiston
kansainvälisen liikkuvuuden tuki kasvoi
6 % kolmessa vuodessa. Tätä selittää
yksikön palveluita käyttävien
yliopistoon saapuvien vaihto-
opiskelijoiden määrän kasvu noin
sadalla opiskelijalla.

Muita kasvua selittäviä tekijöitä ovat
opintotukitoimiston tilakustannusten
siirtyminen yksikön toimintamenoihin,
kansainvälisten opiskelijapalveluiden
lisääntyneet menot ja uuden
palkkausjärjestelmän (nyk. VPJ)
käyttöönotto yliopistoissa.

Taulukko 4. Yksikön resurssit ja niissä tapahtunut muutos 2004-2006
2004 2005 2006 Vertailu 2006 & 2004

Menot (€) € %  € % € % €
Indeksi

(100=2004)
Palkat 1 347 041 54 1 413 132 55 1 549 844 49 202 803 115
Toimintamenot 220 262 9 204 248 8 350 200 11 129 938 159
Kv-liikkuvuustuki 885 633 36 886 198 34 937 999 29 52 366 106
Hankerahoitus 26 214 1 72 189 3 363 455 11 337 241 1387
Yhteensä 2 479 150 100 2 575 767 100 3 201 498 100 722 348 129

Lähde: Ade-ko, Ilmi



Palvelukatsaus 2006 19

Yksikön tärkein resurssi on sen osaava
henkilöstö. Uusien toimintojen myötä
henkilöstöresurssit kasvoivat vuoden
aikana kuudella henkilötyövuodella.

Toiminnan luonteen vuoksi
opiskelijapalveluissa käytetään myös
runsaasti ruuhka-, kausi- ja muuta
tilapäistä työvoimaa. Vuoden 2006
aikana yksikkö otti henkilökunnan
aloitteesta kansainvälisen harjoittelijan
ja käytäntöä päätettiin jatkaa.

Yksikössä toistettiin edellisenä vuonna
pilotoitu työtyytyväisyyskysely, jossa
nyt hyödynnettiin opetusteknologia-
keskuksen tarjoamaa e-lomaketta.

Kyselyn vastausprosentti oli 80 (n=45)
ja tulokset osoittivat, että yksikössä
työskentelevät olivat tyytyväisiä sekä
työtehtäviinsä että työilmapiiriin
yksikössä (1-5 asteikolla ka. 3,9 ja 4,1).

Viidesosa ilmoitti kuitenkin, että
työtyytyväisyyden muutos edelliseen
vuoteen oli jonkin verran tai selvästi
heikentynyt. Sama vastaajamäärä koki
olevansa jonkin verran tai selvästi
kiireisempi kuin edellisenä vuonna.
Nämä työntekijät, jotka kokivat
olevansa selvästi kiireisempiä kuin
vuosi aiemmin, olivat kuitenkin yhtä
tyytyväisiä sekä työilmapiiriin että
työtehtäviinsä kuin vastaajat
keskimäärin.

Taulukko 5. Yksikön henkilöstörakenne (htv ja hlöt)
2004 2005 2006

Vakituiset toimet ja virat (htv) 35 32 38
Määräaikaiset toimet ja virat (htv) 4 8 8
Henkilötyövuodet yhteensä (htv) 39 40 46
Työntekijät yhteensä (hlö) 66 68 65
Lähde: Fortime
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5.4 Opiskelijaneuvonta

Lukioiden opinto-ohjaajille suunnattu
sähköinen uutiskirje otettiin käyttöön ja
sen tavoitteena on täydentää kahdesti
vuodessa kaikkiin Suomen lukioihin
lähetettävää tiedotuskirjettä.
Uutiskirjeen saajiksi on toistaiseksi
ilmoittautunut yli 150 opinto-ohjaajaa
pääosin pääkaupunkiseudun lukioista.

Opiskelijaneuvonta koordinoi Etappi-
järjestelmän ja jatko-opintojen
rekisteriseurannan käytännön
toimeenpanoa. Ensimmäisen Etapin
tulokset vuodelta 2006 on julkaistu
yliopiston toimintakertomuksessa.
Yksikön osalta keskitetyt
palvelutehtävät kuten yhteisten
kirjepohjien suunnittelu, yleinen

tiedotus ja yliopistotason tulosten keruu
ja raportointi toivat uusia tehtäviä
opiskelijaneuvontaan.

Hakuun liittyvän paperisen
valintamateriaalin ja lomakkeiden
käsittelymäärät vähenevät ja mm.
paperisten hakulomakkeiden
käsittelymäärä on laskenut lähes
puoleen kolmessa vuodessa.Erityisesti
muutos koskee niitä tiedekuntia, joissa
sähköinen haku on otettu käyttöön.

Toisaalta opiskelijaneuvontaa kysytään
edelleen eniten juuri opiskelija-
valintaan, lukuvuosi-ilmoittautumiseen,
opiskeluoikeuksiin ja opintotukeen
liittyen.

Taulukko 8. Keskustan palvelupisteestä jaettu valintamateriaali ja välitetyt hakulomakkeet
Tiedekunta Jaettu ja postitettu Vastaanotetut paperinen

valintamateriaali hakulomake9

2004 2005 2006 2004 2005 2006
Biot 270 211 137 92 33 40
Eläinl 53 45 25 4 3 4
Farm 397 99 65 24 4 12
Hum 1 077 1 057 507 1 177 793 472
Käytt 1 283 1 014 525 3 240 2 708 2 743
Lääket 190 192 114 29 9 21
Maat-metsät 304 303 196 974 1 205 10

Mat-luonn 505 397 289 234 131 57
Oik 879 583 506 1 395 1 435 1 438
Teol 326 266 205 651 635 631
Valtiot 1 590 814 300 4 681 2 840 441
Yhteensä 6874 4981 2869 12 501 9 796 5418
Lähde: opiskelijapalvelut-yksikön seuranta ja opintoasioiden tilastot

9 Humanistisella ja valtiotieteellisellä tiedekunnalla oli käytössä sähköinen hakeminen.
10 Tietoa ei saatavilla
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Läsnä olevista opiskelijoista 2 % ilmoittautuu vuosittain yliopistoon myöhässä. Nämä
opiskelijat maksavat yliopistolle uudelleenkirjoittautumismaksun. Vaikka maksujen
määrissä on vuosittain ollut pientä vaihtelua, on prosenttiosuus kuitenkin pysynyt
samana.

Taulukko 10. Uudelleenkirjoittautumismaksut
 Tiedekunta 2004 2005 2006
Biot 26 36 55
Eläinl 0 0 0
Farm 12 11 16
Hum 207 198 190
Käytt 103 92 101
Lääket11

Maat-metsät 24 39 29
Mat-luonn 100 162 110
Oik 43 56 46
Teol 24 39 35
Valtiot 129 141 136
Yhteensä 668 774 718
Lähde: opiskelijapalvelut-yksikön seuranta

Gradut valmiiksi -stipendit, opintopiiri- ja opiskelijajärjestöavustukset siirtyivät yksikön
valmisteltavaksi. Vuosittaista vaihtelua selittää pääosin se, että edellisiltä vuosilta on
jäänyt käyttämättömiä varoja, joita on siirretty käytettäväksi seuraavana vuonna.
Taulukko 9. Opiskeluun myönnetyt apurahat ja stipendit

Lukumäärä €
2004 2005 2006 2004 2005 2006

Abi-info-avustukset 21 18 18 5 000 4 300 5 000
Gradut valmiiksi -stipendit 99 80 103 17 000 28 600 25 600
Opintopiirit 62 48 58 31 100 27 800 34 800
Opiskelijajärjestöavustukset 82 63 55 33 600 35 000 35 000
Yhteensä 264 209 234 86 700 95 700 100 400
Lähde: opiskelijapalvelut-yksikön seuranta

11 Tietoa ei saatavilla

Yksikkö vastasi 141 keskitetystä eri-
tyistenttijärjestelystä 32 vammaiselle
opiskelijalle vuonna 2006. Opiskelijat
olivat seitsemästä tiedekunnasta,
avoimesta yliopistosta tai osallistuivat
kesävalintojen erityisjärjestelyihin.

Yksikkö koordinoi myös Professorien
rouvat ry:n vaikeasti vammaisten opis-
kelijoiden stipendihakua, jota haki vuo-
sina 2003-2006 yhteensä 38 eri opis-
kelijaa. Heistä stipendin sai 34 opiskeli-
jaa.

Erityisjärjestelyistä tiedotettiin vam-
op@helsinki.fi ja eri-laiset@helsinki.fi -
sähköpostilistoilla sekä heille suunna-
tulla Alman palvelusivustolla. Lisäksi
yksikkö osallistui yliopistossa tehtyyn
esteettömyysselvityksen laatimiseen.

Helsingin yliopisto on mukana Stakesin
koordinoimassa Design For All -
verkostossa sekä Jyväskylän yliopiston
koordinoimassa Esteetön opiskelu
korkea-asteella -hankkeessa (Esok).

mailto:op@helsinki.fi
mailto:eri-laiset@helsinki.fi


Palvelukatsaus 2006 22

5.5 Opintotukitoimisto

Opintotukitoimisto siirtyi vuoden aikana
sähköiseen asiakirjahallintaan (SAHA),
joka pidensi mm. keskimääräistä
hakemuksen käsittelyaikaa.

Opintotukea saavien opiskelijoiden
määrä on Helsingin yliopistossa
pysynyt samalla tasolla useita vuosia.
Vuonna 2006 opintotuen saajien määrä
laski kuitenkin ensimmäistä kertaa
viiteen vuoteen 602 opiskelijalla.
Tulovalvontaan joutui 173 opiskelijaa
enemmän kuin edellisenä vuonna.

Viiden vuoden tietojen perusteella
keskimäärin 7 % opintotukea saavista
opiskelijoista joutuu edistymisen
seurantaan ja 13 % tulovalvontaan.

Kuvio 2. Opintotuen saajat ja valvonnat
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Lähde: Kela

Muutoksenhakuun tehtyjen valitusten
määrä on yksikössä laskenut alle
puoleen kolmessa vuodessa. Erityisesti
vakuutusoikeuteen etenevien valitusten
määrä on pudonnut.

Opintotuen verkkopalveluissa näkyy
selvästi palvelun siirtyminen Almaan.
Opintotuen sisällöt ovat siellä yksikön
toiseksi suosituin palvelukokonaisuus
53 808 sivunäyttömäärällä vuodessa.

Kuvio 3. Opintotuen muutoksenhaku
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Lähde: Opiskelijapalvelut-yksikön seuranta
Taulukko 11. Opintotuen avaintiedot

2004 2005 2006
Opintotuen saajat 19 554 19 866 19 264
Opintojen edistymisen seuranta 1 222 1 395 1 410
Tulovalvontaan jääneet opiskelijat 2 495 2 492 2 665
Opintotukiratkaisut 24 773 25 211 22 372
Keskimääräinen hakemuksen käsittelyaika 13 13 21
WWW -sivut (sivustonäyttö)
Alman palvelusivu

47 719 44 765 18 408
53 808

Opintotuen sähköinen neuvontapalvelu 1 800 2 000 arvio 2 055
Tiedotteet 66 16 12
Infot ja koulutukset 11 18 11

Lähde: Kela, Tns-metrix, www.helsinki.fi/Stats/, opiskelijapalvelut-yksikön seuranta

http://www.helsinki.fi/Stats/
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5.6 Kansainväliset opiskelijapalvelut

Kansainväliset opiskelijapalvelut esitetään tässä entisen organisaatiorakenteen
mukaisesti ja lisättynä niillä uusilla toiminnoilla, jotka sijoitettiin yksikköön vuoden 2006
alusta (Helsinki Summer School ja Helsinki Education and Research Area -hanke).

5.6.1 Opiskelijavaihto

Yksikkö koordinoi ja tuki EU:n
ohjelmakauden vaihtumisen
yhteydessä laitosten ja tiedekuntien
Erasmus-vaihtosopimusten
uudistamista. Yliopistolla on nyt noin
700 alakohtaista vaihtosopimusta
kaikkiaan 338 eurooppalaisen
yliopiston kanssa ja lähes jokaisessa
Euroopan maassa. Lisäksi yliopistolla

on noin 80 kahdenvälistä
yhteistyösopimusta ulkomaisten
yliopistojen kanssa, joista useimpiin
sisältyy opiskelijavaihtoa.

Vuonna 2006 yksikkö järjesti kaksi
hakukierrosta saapuville ja neljä
hakukierrosta lähteville vaihto-
opiskelijoille.

Taulukko 14. Yliopiston kahdenväliset sopimusten, AEN-, MAUI- ja ISEP -ohjelmien kautta
lähtevien valinnat

2004 2005 2006
Hakemuksia 261 224
Hakijoita 180 186
Miesten osuus hakijoista 18 23
Hyväksytty tai varalla 98 89
Lähde: Access-tietojärjestelmä, opiskelijapalvelut-yksikön seuranta

Opiskelijaliikkuvuuden kasvu jatkui
saapuvien vaihto-opiskelijoiden osalta.
Vuonna 2006 saapui yksikön palveluita
käyttäviä vaihto-opiskelijoita 16 %
enemmän kuin edellisenä vuonna.

Lähtevien opiskelijoiden määrä ei ole
merkittävästi muuttunut viime vuosina.
Vaihtoon hakeutumiseen vaikuttanee

mm. vanhan tutkintojärjestelmän
poistuminen, jonka myötä paine
valmistua kevääseen 2008 mennessä
on vähentänyt opiskelijoiden vaihtoon
hakeutumista. Tätä vahvistaa myös se
huomio, että Erasmus-vaihtoon
lähtevien opiskelijoiden vaihtoajat ovat
lyhentyneet.

Taulukko 15. Kansainvälisten opiskelijapalveluiden tukema opiskelijavaihto
2004 2005 2006

Saapuvat vaihto-opiskelijat 560 559 650
Lähtömaat 43 42 45
Lähtevät vaihto-opiskelijat 682 692 685
Kohdemaat 72 70 74
Yliopiston kahdenvälinen vaihto
Sopimukset 77 77 80
Vaihtopaikat 92 92 99
Sopimusmaat 38 38 42
Lähde: Access-tietojärjestelmä, opiskelijapalvelut-yksikön seuranta
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Yliopiston kahdenvälisten sopimusten
apurahakustannukset ovat kasvaneet
maltillisesti viime vuosina.Yliopisto on
solminut useita uusia yliopistotason
sopimuksia ja käynnistänyt niiden
mukaisia opiskelijavaihtoja.

Korkeiden matka- ja
viisumikustannusten vuoksi Euroopan
ulkopuolisiin uusiin kohteisiin lähteville
opiskelijoille myönnettävät apurahat

ovat olleet Erasmus -lähtijöiden
apurahoja suurempia. Lisäksi
kahdenvälisten sopimusten kautta
lähtevien opiskelijoiden vaihtoajat ovat
olleet Erasmus -vaihtoon lähteviin
verrattuna pidempiä.

Muutos ISEP-apurahakustannuksissa
johtuu vaihtotasapainon tasaamisesta
määrävuosin.

Taulukko 16. Opiskelijavaihdon apurahat
2004 2005 2006 Muutos%

Erasmus (€) 325 808 355 820 360 110 11
Kahdenväliset sopimukset (€) 151 714 160 594 189 090 25
ISEP-apurahat12 (€) 55 975 32 661 24 802 -44
Muut apurahat 13(€) 36 140 49 790 33 200 -8
Yhteensä (€) 569 637 598 865 607 202 7
Apurahan saaneet opiskelijat (hlö) 693 720 764 10
Lähde: Opiskelijapalvelut-yksikön seuranta

12 Ohjelmassa lähtevä opiskelija maksaa ns. ohjelmamaksun, jolla katetaan ylläpitokuluja
13 ml. Freemover -, Bright-, kv. harjoitteluapurahat sekä MAUI- ja AEN -apurahat

Opiskelijaliikkuvuden kasvun myötä
myös muut palvelukulut ovat
kasvaneet. Poikkeuksena
vaihtosopimuksiin perustuvat
vuokrakulut, jotka ovat säilyneet lähes

ennallaan, koska vain harvaan uuteen
sopimukseen on kirjattu HY:n
asuntostipendi saapuville vaihto-
opiskelijoille.

Taulukko 17. Opiskelijavaihto: asuminen ja muu opiskelijatuki
2004 2005 2006

Asuntoa hakeneet opiskelijat (hlö) 521 603 698
Asumispalvelun ja vaihdon peruuttaneet opiskelijat 61
Asumispalvelukulut (€) 227 562 181 935 220 752
Vaihtosopimukseen perustuvat vuokrat 73 435 73 962 71 907
Asuntokäyttökulut yhteensä, joista 154 127 107 973 148 845

tyhjäkäyttökulut 69 985 98 579
huoltokustannukset 36 335 44 357
rästivuokrat/luottotapiot 1 653 5 909

HYY-jäsenmaksut saapuville vaihto-opiskelijoille (€) 15 032 16 197 arvio 13 049
    Opiskelijoita (hlö) 548 617 650
Pick up -palvelu saapuville vaihto-opiskelijoille (€) 24 193 21 244 arvio 23 184
     hakupalvelun tilanneet opiskelijat (hlö) 437 447 473
     hakijat (hlö) 54 68 72
Kansainväliset tuutorointipalkkiot (€) 7947 9033 arvio 9 378
Lähde: Opiskelijapalvelut-yksikön seuranta
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5.6.2 International Admissions Services (IAS)

Keskitettyä kansainvälistä hakua
pilotoitiin vuonna 2006 päättyneessä
haussa. Yksikkö vastasi hakemusten
esilajittelusta ja tutkinto-opiskelijaksi
hakevien yleisneuvonnasta sekä
korkeakoulukelpoisuuden ja todistusten
oikeellisuuden tarkistamisesta.

Sähköinen hakemus otettiin käyttöön
15.11.2005 ja sähköinen hakemusten
hallintajärjestelmä 10.1.2006.
Pilotointiin osallistuneille tiedekunnille
luovutettiin esikäsitellyt hakemukset
9.3.2006 mennessä ja kesällä yksikkö
vei keskitetysti 1462 hakemuksen
tiedot valtakunnalliseen
hakijarekisteriin (HAREK).

Kaikista hakuasiakirjoista suositeltiin
hakukelpoiseksi 19 %. Yleisin peruste
hakemuksen hylkäämiselle oli
kielitaitotodistuksen tai virallisesti
oikeaksi todistettujen kopioiden
puuttuminen.

Pilotoinnista saadut tulokset osoittivat,
että keskittämällä hakemusten
esikäsittelyyn ja rekisteröintiin liittyviä
tehtäviä, voitiin käsittelytyötä tehostaa
merkittävästi. Järjestelmän
kehittäminen laajeni vuoden aikana
myös valtakunnalliseksi.

Taulukko 18. Kansainvälinen tutkinto-opiskelijoiden haku 2006 ja ennakkotieto 2007
Hakemukset Hakijat

2006 Ennakko
200714 2006 Ennakko

2007
Sähköisen lomakkeen täytti 2 572 3 411 1377 2 228
Hakuasiakirjat lähetti 1 462 1 898 813 1 338
Suositeltu hylättäväksi 1 184 1 307
Suositeltu hyväksyttäväksi 278 458
Hakijarekisteriin viety (HAREK) 1 462
Lähde: IAS

5.6.3 Helsinki Summer School (HSS)

14 Ennakkotieto 31.1.2007 päättyneestä hausta

Helsinki Summer School on Helsingin
seudun yliopistojen yhteinen
kansainvälinen kesäkoulu, jonka
opiskelija- ja hallintopalvelut sijoitettiin
vuoden 2006 alusta yksikköön.

Viisi yliopistoa (Hanken, Helsingin
yliopisto, Teknillinen korkeakoulu,
Kauppakorkeakoulu ja Sibelius
Akatemia) järjesti 11 kurssia vuonna
2006. Kurssit täyttyivät aiempaa

nopeammin ja niihin osallistuvien
ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä on
noussut vähitellen 70 %:iin kaikista
osallistujista. Loput 30 % opiskelijoista
ovat suomalaisia tai Suomessa jo
opiskelevia.

Hakemuksia kesäkouluun lähetettiin
yhteensä 1580. Maksavia hakijoita oli
712 ja heistä hyväksyttiin hakijoiksi 402
eli 56 %.
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Kesäkouluun oli mahdollista hakea
stipendiä, joka oli suuruusluokaltaan
400-800 euroa. Stipendi myönnettiin 30
hakijalle siten, että se kattoi joko osan
tai koko kurssimaksun.

Kesäkoululla on oma verkkosivustonsa
ja sähköinen hakujärjestelmä. Kurssien
markkinointi tapahtuu verkkoviestin-
nän, esitteiden, sähköpostimarkkinoin-
nin, alumnien ja muiden yhteistyösuh-
teiden kautta 440 yhteistyöyliopistoon.
Kesäkoulu kuuluu Utrecht Network
Summer Schools -verkostoon.

Taulukko 19. HSS avaintiedot
2006

Ulkomaalaiset opiskelijat 150
Suomalaiset tai täällä opiskelevat 73
Yhteensä 223
Kansallisuuksia 50
Hakemukset 1580
Hyväksytyt hakijat 402
Hyväksytyt stipendihakemukset 330
Myönnetyt stipendit yhteensä (kpl) 30

puolistipendit 9
kokostipendit 21

WWW-sivujen sivunäyttö 71 629
Esitteet yhteensä (kpl) 10 800
Lähde: HSS-seuranta

5.6.4 Helsinki Education and Research Area –hanke (Hera)

Yksikköön siirtyi vuoden alusta vuonna
2005 alkanut Helsingin metropoli-
alueen korkeakoulujen yhteiseen
aluestrategiaan perustuva
hankekokonaisuus Helsinki Education
and Research Area.

Hankkeen tavoitteena on parantaa
korkeakoulujen edellytyksiä rekrytoida
kansainvälisiä opiskelijoita ja tutkijoita,
sekä kehittää heille suunnattuja
palveluja. Helsingin yliopisto koordinoi
hankkeen yhtä toimintalinjaa (TL2):

 edistetään kansainvälistä
rekrytointia ja markkinointia
tuottamalla maa- ja markkina-
analyysipalveluita, benchmarking-
ja muita vertailututkimuksia, sekä
rekrytointikampanjoita
korkeakouluyhteistyössä

 luodaan seutumarkkinoinnilla
yhteistyösuhteita, markkinointi-
koulutus- ja konsultointipalveluita
korkeakoulujen henkilöstölle sekä

tarjotaan helsinki.fi -portaalin
verkkoviestintäpalveluita

 kehitetään kotimaisten kielten
opetusta ja henkilökunnan
kulttuurista kompetenssia

 edistetään kansainvälisten
opiskelijoiden ja tutkijoiden
asumispalvelujen kehittämistä
korkeakoulujen ja HOASin kanssa
tehokkaamman asumisjärjestelmän
luomiseksi

 kehitetään kansainvälisten
opiskelijoiden urapalveluita

 kartoitetaan kansainvälisten
opiskelijoiden maahantuloon,
toimeentuloon, työssäkäyntiin ja
terveyspalveluihin liittyviä asioita ja
toimitetaan opas

Hanketta valvoo metropolialueen
korkeakoulujen rehtorifoorumi ja sille
on asetettu ohjausryhmä.
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5.7 Ura- ja rekrytointipalvelut
5.7.1 Työelämäorientaation kehittämisen tuki

Tiedekunnille ja laitoksille järjestettyjen
koulutusten määrä yli kaksinkertaistui
edelliseen vuoteen nähden.

Ura- ja rekrytointipalvelut osallistui
kuudessa tiedekunnassa ja useilla
laitoksilla työelämäorientaatio-opintojen
suunnitteluun. Yksikkö järjesti 22
räätälöityä koulutusta 878 opiskelijalle
urasuunnittelusta ja työnhausta ko.
laitoksilla. Lisäksi yksikön tarjoamaan
avoimeen koulutukseen osallistuneista
1647 opiskelijasta 186 ilmoitti
suorittavansa työelämäorientaatio-
opintoja.

Yksikkö osallistui myös biotieteellisen
tiedekunnan vetämään hankkeeseen,
jossa kehitettiin vaalikonetta muistutta-
va urasuunnittelun apuväline: Ammatti-
kuvakone. Hanke voitti Helsingin yli-
opiston opetusteknologiapalkinnon
vuonna 2006.

Lisäksi yksikkö toteutti yhdessä Hä-
meen ammattikorkeakoulun eLearning
Centren kanssa verkossa pelattavan
Tavoitepelin harjoitteluun valmentau-
tumista varten.

Taulukko 20. Koulutustarjontaan osallistuneet tiedekunnittain

Tiedekunta Avoimet koulutukset
Räätälöidyt
koulutukset Yhteensä

2004 2005 2006 2006
Biot 192 159 237 150 387
Eläinl 1 2 1  - 1
Farm  - 4 18  - 18
Hum 274 346 469 316 785
Käytt 107 72 128 150 278
Lääket 3 3 6  - 6
Maat-metsät 210 163 240 48 288
Mat-luonn 269 241 208 155 363
Oik 75 56 146  - 146
Teol 44 29 57 50 107
Valtiot 377 187 295 - 295
Erill.laitos/ei tietoa - - 57 9 66
Yhteensä 1552 1262 186215 878 274015

Lähde: opiskelijapalvelut-yksikön seuranta

5.7.2 Palvelut opiskelijoille ja muille kohderyhmille

15 Luvut sisältävät tiedekunnista jo valmistuneita ja henkilökuntaa
15

Ura- ja rekrytointipalveluiden
verkkopalvelut ovat voimakkaasti
segmentoituneet eri kohderyhmille ja
kanaviin. Yliopiston henkilökunnalle ja
opiskelijoille suunnatut palvelut

tarjotaan Almassa, jossa mm.
opetushenkilökunnalle suunnattu
Opinnot ja työelämä -ikkuna oli toiseksi
käytetyin kokonaisuus ”Opetuksen ja
tutkimuksen tuki” -kanavilla.
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Opiskelijoille ja työnantajille
suunnattuun RekryForum -
verkkopalveluun rekisteröityneiden
kokonaismäärä kasvoi edellisestä
vuodesta. Työnantajien määrä laski jo
toisena vuonna peräkkäin. Työ-,
harjoittelu- ja pro gradu -paikkojen
määrä kasvoi kuitenkin edellisestä
vuodesta 20 %.

Matka-apurahoista valtaosa (30)
jaettiin edellisten vuosien tapaan
valtiotieteellisen ja humanistisen
tiedekunnan opiskelijoille.
Lahjakirjakäytäntöä hyödynsivät eniten

(23) valtiotieteellisen ja maatalous- ja
metsätieteellisen tiedekunnan
opiskelijat. Harjoittelupaikkojen laskua
selittää se, että edellisenä vuonna
2005 oli käytössä aiemmilta vuosilta
siirtyneitä varoja.

Ura- ja rekrytointipalveluiden välitön
asiakaspalvelu vähentyi 14 %.
Taustalla on palvelutarjonnan
onnistunut muutos edellisestä
vuodesta. Yksikkö kehitti ja lisäsi
tavoitteellisesti koulutustarjontaansa
työelämäorientaatio-opintojen tueksi.

Taulukko 21. RekryForum ja muita ura- ja rekrytointipalveluiden avaintietoja
2004 200516 2006

RekryForum rekisteröityneet käyttäjät yht. 6 290 5 052 5 343
Opiskelijat 5 690 4 473 4 803
Uutiskirjeen tilaajat-opiskelijat 3 818 2 569 3 006
Uutiskirjeet (kpl) 14 15 14
Työnantajat 600 579 540
Uutiskirjeen tilaajat-työnantajat 294 273 272
Uutiskirjeet (kpl) 6 6 6

    Työ-, harjoittelu-, pro gradu -paikat 1 884 2 051 2 443
Etusivuston sivunäyttö www.helsinki.fi/rekry 166 506 191 646 89 209
Yliopiston tukemat harjoittelupaikat (hlö) 654 670 608
Kansainvälinen harjoittelun matka-apuraha (hlö) 40 46 44
Lahjakirjalla pro gradu-toimeksiannot (hlö) 32 29 38
Lähde: opiskelijapalvelut-yksikön seuranta, www.helsinki.fi/Stats

Taulukko 22.  Ura- ja rekrytointipalveluiden yksilöllinen asiakaspalvelu
Asiakaspalvelu 2004 2005 2006 Muutos%
Puhelimitse 1 020 880 628 -38
Asiakaskäynnit 476 792 421 -12
Sähköpostit 519 1 106 60417 16
Yhteensä 2 015 2778 1653 -18
Ura/ CV-ohjaus 191 368 243 27
Kaikki yht. 2 206 3146 1896 -14
Lähde: opiskelijapalvelut-yksikön seuranta

16 Vuonna 2005 järjestelmästä alettiin poistaa vanhentuneita tunnuksia
17 Vuonna 2006 RekryForumin toimintaa automatisoitiin, joka vaikutti sähköpostien määrään.

http://www.helsinki.fi/rekry
http://www.helsinki.fi/Stats
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5.7.3 Uraseuranta

Ura- ja rekrytointipalvelut tekee tiivistä
yhteistyötä muiden yliopistojen kanssa
valtakunnallisen uraseurantamallin
kehittämiseksi.

Vuoden aikana ura- ja rekrytointipalve-
lut tuotti kaksi uraseurantatutkimusta:

Tohtorit ja lisensiaatit työmark-
kinoilla. Vuonna 2002 Helsingin
yliopistosta valmistuneiden lisensi-
aattien ja tohtorien sijoittuminen
työmarkkinoille kolme vuotta tut-
kinnon suorittamisen jälkeen
(Manninen ja Luukannel, 2006)

Maisterit ja kandidaatit työmark-
kinoilla. Vuonna 2000 Helsingin
yliopistossa alemman tai ylemmän

korkeakoulututkinnon suorittanei-
den sijoittuminen työmarkkinoille
viisi vuotta tutkinnon suorittamisen
jälkeen (Manninen ja Luukannel,
2006)

Maisterit ja kandidaatit työmarkkinoilla
oli osa uraseurantahanketta. Lisäksi
tästä yliopistojen yhteisestä aineistosta
julkaistiin Akava ry:n kustantamana
koulutusalakohtainen raportti:

Viisi vuotta työelämässä.
Monialayliopistoista vuonna 2000
valmistuneiden sijoittuminen
työmarkkinoille (Korhonen ja
Sainio, 2006)

Valokuva Ida Pimenoff
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Kruut Marja, suunnittelija, p. 24969 
Salo Leena, suunnittelusihteeri, jatko- ja ulkomaalaisten  Kumpulan palvelupiste (palvelusopimuksella) 
opiskelijoiden opintotuki, ratkaisutyö, p. 23348 Matemaattis-luonnontieteell. tdk, opintotoimisto, 
 p. 50066 tai 50065, ml-neuvonta@helsinki.fi 
Keskustan palvelupiste – asiakaspalvelup. 191 22244  
Byman Anna-Maria, opintoneuvoja Meilahden palvelupiste (palvelusopimuksella) 
Määttä Hannele, opintoneuvoja Lääketieteellinen tdk, opintotoimisto, p. 26621 tai 
Pitkänen Raija, opintoneuvoja 26622, med-opintoneuvonta@helsinki.fi 
Pöllänen Sisko, opintoneuvoja, tiiminvetäjä  
 
Opintotukiratkaisut ja valvonnat Asiakaspalvelunumero arkisin klo 9-10 
Ahokas Marjatta, osastosihteeri, p. 22680   Saarinen Pia, osastosihteeri, p.22253 
Klein Kaarina, osastosihteeri, p. 22254   Siltanen Pirkko, osastosihteeri  
Möller Lisbeth, osastosihteeri, p.22255   Valtonen Katriina, tsto siht. p.24060 
    

URA- JA REKRYTOINTIPALVELUT  (va 02952)                yleinen asiakaspalvelu p. 22125,  rekrytointi@helsinki.fi    (faksi 22143)

Tuuliainen Mika, yhteyspäällikkö, p. 21631,  050 563 4729 
Enkovaara - Pälvi Merja, pääll. varahlö. suunnittelija, harjoittelu ja sijoittuminen, p. 22343, 040 561 7772  
 
Hiltunen Heidi, suunnittelija, työelämäneuvonta ja pro gradu -toimeksiannot, p. 23908, p. 22125 etunimi.v.sukunimi@helsinki.fi 
Itkonen Leena, suunnittelija, työelämäorientaatio, koulutus ja ohjaus, p. 22637, 050 593 5018   
Jyry Päivi, suunnittelija, viestintä, p. 23907,  050 592 2825  
Keturi Annamaija, suunnittelija, yrityssuhteet, p. 23713,  050 592 2826         
Hietanen Minka, koulutusassistentti, p. 23528, p. 22125          
Ruohisto Janne, suunnittelija, urasuunnittelu ja työelämäorientaatio, p. 24368, 050 593 5019      

HAKIJAPALVELUT  (va 02957)  
 
Paterlini Caesar, palvelupäällikkö  
 
Niskanen Rebekka, suunnittelija, kansainväliset hakijapalvelut, p. 21696 Helsinki Summer School faksi 22291 
Passi Minna, suunnittelija, kansainväliset hakijapalvelut, p. 21606  Mikkonen Pauliina, suunnittelija, p. 23661 
Ramberg Robert, opintoneuvoja, ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat, p. 22604 Penttinen Pia, suunnittelija, p. 23661 
Turunen Jaakko, toimistosihteeri  p.24130   Madetoja Sonja, kesäsihteeri p. 23661 
  
Mether Martina, suunnittelusiht., kotimaisen hakijapalv.koordinointi, 050 3755274 hakijapalvelu: opiskelijaksi@helsinki.fi, studera@helsinki.fi 
Puustelli Pia, suunnittelija, opiskelijarekrytointi, p. 22246   

KANSAINVÄLISEN OPISKELIJALIIKKUVUUDEN PALVELUT  (va 02954) 

(faksi  22176)  useita palvelukohtaisia sähköpostiosoitteita 

Anttonen Seija, palvelupäällikkö,  p. 22189,  050 354 8869 
Hannila Aija, osastosihteeri,  p. 22181 
Haukka Maarit, opiskelijavaihdon koordinaattori, Erasmus-ohjelma p. 22441 
Hellstedt Tuula, opiskelijavaihdon koordinaattori, saapuvat vaihto-opiskelijat, p. 22177 
Hirvonen Laura, opiskelijavaihdon koordinaattori, lähtevät vaihto-opiskelijat, p. 22241 
Seppo Eskola, opiskelijavaihtoassistentti 

HERA  (va 0295)
 
Toivonen Mikko, projektipäällikkö, p. 22430, 050 531 6788 
Helenius Marja-Liisa, proj.sihteeri, p. 22419 
Leväaho Ira, suunnittelija, p. 23740, 050 505 8152 
Mohammed, Najil, p. 22773, 050 310 2730 
von Troil, Sandra p. 22774, 050 310 2766 
Zimin Filipp, viestintäassistentti, p. 22433 

YLIOPISTOJEN KANSAINVÄLISEN 
KOULUTUKSEN REKRYTOINTI- JA 
HAKUJÄRJESTELMÄHANKE  (va 0295) 
 
Sini Saarenheimo, projektipäällikkö 
       050-5024965  p. 22775 
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Hakijapalvelut

Kotimaiset hakijat – opiskelijaksi@helsinki.fi ja studera@helsinki.fi
Kansainväliset hakijat – admissions@helsinki.fi
Lukion opinto-ohjaajat – opinto-ohjaajille@helsinki.fi

Opiskelijaneuvonta- ja opintotukipalvelut

Opiskelijaneuvonta - neuvonta@helsinki.fi
Esteetön opiskelu ja erityistenttijärjestelyt – vammaisneuvonta@helsinki.fi
Opintotukineuvonta - www.helsinki.fi/opintotuki/sahko.htm
Kansainväliset tutkinto-opiskelijat – studentadviser@helsinki.fi

Kansainvälisen opiskelijaliikkuvuuden -palvelut
Lähtevät – ulkomaillaopiskelu@helsinki.fi
Saapuvat – studentexchange@helsinki.fi, arrivalandstart@helsinki.fi
Asumispalvelut – housing@helsinki.fi
Nordic Programmes – nordplus@helsinki.fi

Ura- ja rekrytointipalvelut
Asiakaspalvelu - rekrytointi@helsinki.fi
Hakemus/cv-palaute – rekry-ilmo@helsinki.fi
Tuetut harjoittelupaikat  - rekry_ha@helsinki.fi
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