
Johdatus opiskeluun

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
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Taideyliopiston uusien opiskelijoiden yhteinen orientaatiopäivä 26.8.2022

Taiteellisen toiminnan palvelujen (TTP) esittely (vain TeaKin opiskelijille) ma 29.8. klo 13-17

Taiteellisen toiminnan palvelut perehdyttää kaikki uudet opiskelijat toimintaansa. 

Lisäksi TTP pitää erityisperehdytyksen uusille valo- ja äänisuunnittelun opiskelijoille

Taideyliopiston avajaiset 15.9.2022 klo 15:00. 

Uusien opiskelijoiden yhteinen orientaatiotilaisuus, osa 2 ma 10.10.2022 klo 9-12. 

11.-14.10. ykkösten (BA)  leirikoulu

Yhteiset tilaisuudet
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Taideyliopisto

➢ Muodostuu kolmesta akatemiasta - Kuvataideakatemia, Sibelius-

Akatemia ja Teatterikorkeakoulu - jotka yhdistyivät vuonna 

2013

➢ Avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja 

perinteen taitajien yhteisö

➢ n. 2000 opiskelijaa 

➢ Rehtori johtaa yliopiston operatiivista toimintaa johtoryhmän 

tuella. 

➢ Yliopiston ylin päättävä toimielin on hallitus. 

➢ Arvot: taito, rohkeus, avoimuus

➢ Taideyliopisto toimii Helsingissä kahdella kampuksella; 

Sörnäisissä ja Töölössä, sekä Seinäjoella ja Kuopiossa



Teatterikorkeakoulussa kasvaa tanssi- ja teatterialan ammattilaisia –
taiteilijoita, tutkijoita ja pedagogeja – jotka toimivat asiantuntijoina 

taidekentällä ja muualla yhteiskunnassa.

Opiskelijoita n. 300 ja 16 koulutusohjelmaa
Opinnot koostuvat taiteellisista töistä, työpajoista, seminaareista ja luennoista. 

Opetus perustuu läsnäoloon ja opiskeluun pienryhmissä.
Alan ammattilaiset ohjaavat opiskelijoita taiteilijaksi kasvamisen tiellä.
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Teatterikorkeakoulun perustehtävä on 

teatterin, tanssin ja esitystaiteen, tanssi- ja 

teatteripedagogiikan sekä kirjoittamisen ja 

niihin liittyvien uusien muotojen opetus 

Taideyliopistossa.

Teatterikorkeakoulu vastaa näiden alojen 

taiteellisesta tutkimuksesta. 

Perustehtävänsä toteuttamiseksi akatemia 

toimii vuorovaikutuksessa Taideyliopiston 

muiden akatemioiden kanssa.
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Perustehtävä



joista 85 Teatterikorkeakouluun, 35 Kuvataideakatemiaan ja 

202 Sibelius-Akatemiaan

Perustutkintokoulutuksen hakukohteisiin tuli yhteensä 4681 

hakemusta, joista 2331 Teatterikorkeakouluun. KuvA 890, 

SibA 1460.

Hakijoista 8 % tuli valituksi. Suosituimmat koulutusohjelmat 

olivat näyttelijäntaide, kuvataide, sekä kirjoittaminen 

(kandidaatin tutkinto).
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Vuonna 2022 Taideyliopistoon

hyväksyttiin 322 perustutkinto-

opiskelijaa



➢ Opiskelija opiskelee yliopistossa 
henkilökohtaisen opintosuunnitelman 
mukaisesti. HOPS sisältää suunnitelman 
pakollisten ja valinnaisten opintojen 
suorittamisesta ja aikataulutuksesta. Lisäksi 
suunnitelmaan kuuluu kandin- ja / tai 
maisteriopinnäytteiden toteuttamisaikataulu. 

➢ 1 opintopiste (op) = keskimäärin n. 27 h  
opiskelijan työtä osaamistavoitteiden 
saavuttamiseksi (lähiopetus + itsenäinen 
työskentely)

➢ Tavoite opiskella 60 op vuodessa 
(= 1600 h opiskelutyötä)

kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 
op, tavoitesuoritusaika kolme vuotta

maisterin tutkinto on 120 op, 
tavoitesuoritusaika kaksi vuotta

Opiskelijan työ
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• vastata opinnoistaan ja edistää 
toiminnallaan niin omaa kuin 
muidenkin oppimista

• noudattaa opiskelussaan eettisiä 
periaatteita

• noudattaa opetukseen liittyviä 
ohjeita ja aikatauluja

• osallistua siihen opetukseen, johon 
on ilmoittautunut

Opiskelijan velvollisuuksia
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Opetusajat, 
opintoneuvonta ja
opintojen ohjaus
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• Yliopiston lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. 
päivänä heinäkuuta. Opetusta annetaan yliopiston 
määrääminä ajanjaksoina. (YOL 39 §.) 

• Taideyliopiston koulutussäännön mukaisesti rehtori päättää 
lukuvuoden aikana annettavan opetuksen yleisistä alkamis‐ ja 
päättymisajoista, lukuvuoden jaksottamisesta 
opetusperiodeihin sekä normaalista poikkeavista 
opetuspäivistä.

• Tarkemmista opetuksen ajankohdista päättävät akatemiat. 

• Rehtorin päätös opetusajoista; opetuksen yleiset alkamis- ja 
päättymisajat lukuvuodelle 2022-23. 

• Päätöksen tavoitteena edistää opetuksen sijoittumista 
tasaisesti koko lukuvuodelle, ympärivuotista opiskelua sekä 
Taideyliopiston sisäistä liikkuvuutta ja opiskelijoiden 
mahdollisuuksia osallistua Taideyliopiston yhteiseen 
opetukseen. 

• Viikoittainen opetuslukkari löytyy parhaiten täältä: 
https://lukujarjestykset.uniarts.fi/#/schedule

Opetusajat
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Rehtorin päätös 
opetusajoista

Lukuvuosi 2022-23

Yhteinen opetus /
kesäopetus

vk 32-34 (8.-28.8.2022)

Opetusperiodi 1 vk 35-41 (29.8.-
16.10.2022)

Tauko säännöllisessä
ryhmäopetuksessa

vk 42 (17.-23.10.2022)

Opetusperiodi 2 vk 43-51 (24.10.-
20.12.2022)

Tauko säännöllisessä
ryhmäopetuksessa

vk 52-1 (21.12.-8.1.2023)

Opetusperiodi 3 vk 2-7 (9.1.-19.2.2023)

Tauko säännöllisessä
ryhmäopetuksessa

vk 8 (20.-26.2.2023)

Opetusperiodi 4 vk 9-18 (27.2.-7.5.2023)

Tauko säännöllisessä 
ryhmäopetuksessa 6.-11.4.2023

Opetusperiodi 5
Yhteinen opetus/ 
kesäopetus

vk 19-24 (8.5.-19.6.2023)

https://lukujarjestykset.uniarts.fi/#/schedule


➢Professori
Vastaa oman koulutus/maisteriohjelman opetuksen 
sisällöstä ja sen kehittämisestä.

➢Opettaja
Vastaa omaan opetukseensa liittyviin kysymyksiin 
(esim. opintojakson sisältö, suoritustapa ja arviointi, 
taiteellinen ja pedagoginen keskustelu opiskelijan 
kanssa)

➢Vuosikurssivastaava /oma opettaja
Tutustuttaaa opiskelijat koulutusohjelman 
opetukseen ja käytäntöihin. On tukena opintoja 
koskevissa valintatilanteissa.

➢Koulutusohjelman suunnittelija
Vastaa opetuksen suunnittelusta, arvioinnista ja 
kehittämisestä sekä monen muun opintojen kulkuun 
liittyvän asian suunnittelusta.

Opintoneuvonta ja 
opintojen ohjaus (1/2)
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➢Koulutusohjelmien koordinaattori
Vastaa opetusjärjestelyistä ja lukujärjestyksestä 
sekä monista muista koulutusohjelman käytännön 
asioista.

➢Opintokoordinaattori (opintoneuvoja)
Neuvoo yleisissä opiskeluun liittyvissä asioissa; 
mm. ilmoittautuminen, opiskelijavalinnat, 
valmistuminen, opiskeluoikeudet, tapaturmat ja  
opintososiaaliset asiat.

➢Kansainvälisten asiain suunnittelija
Vastaa kv-yhteistyöasioista sekä 
opiskelijavaihdoista.

Opintoneuvonta ja 
opintojen ohjaus (2/2)

1.08.2021
• Uusien opiskelijoiden infotilaisuus
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TeaKin opintopalvelut kahdessa tiimissä:

➢Opintojen suunnittelu (9 suunnittelijaa + 
opetuksen kehittämispäällikkö)

➢Opintojen koordinointi (9 koordinaattoria + 
opintopäällikkö)

➢Opintopalveluiden henkilökunnan tavoitat 
parhaiten etukäteen sopimalla.

Opintopalvelut

16.8.2021
• Uusien opiskelijoiden infotilaisuus
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Lisätiedot ja 
kysymykset:

Opintoneuvoja
hannele.ylonen@uniarts.fi

Opintopäällikkö
sanna.suonsyrja@uniarts.fi
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KIITOS!


