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Tiina Vihavainen & Saara-Maria Niemi / 22.8.2022



Agenda
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Lukuvuosi-ilmoittautuminen
Opinto-opas
Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
Opinnot SibAssa
Kurssi-ilmoittautuminen
Viestintäkanavat



Opiskelija ilmoittautuu joka vuosi joko
läsnä tai poissa olevaksi

Läsnä oleva opiskelija voi ilmoittautua
kursseille, saada opetusta ja
suoritusmerkintöjä, varata ja käyttää
Sibelius-Akatemian tiloja jne.

Läsnä olevalla opiskelijalla on 
pääsy Taideyliopiston järjestelmiin ja
Uniarts-sähköpostiin

Läsnä oleva opiskelija on myös oikeutettu
opiskelijaetuuksiin
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Lukuvuosi-
ilmoittautuminen



Opinto-opas
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Opinnot perustuvat opetussuunnitelmaan
ja tutkintorakenteeseen
Opinto-oppaasta löytyy jokaisen
koulutusohjelman oma tutkintorakenne, josta
näkee mm. tutkintoon kuuluvat pakolliset
opinnot
Aikataulut & kurssikuvaukset
Myös mm. Sibelius-Akatemian tarjoamia
sivuaineita ja vapaavalintaisia opintoja sekä
muiden akatemioiden tarjontaa kaikille
Taideyliopiston opiskelijoille
Selaa opinto-opasta ja löydä itsellesi mieluisat
kurssit: opinto-opas.uniarts.fi
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Henkilökohtainen
opintosuunnitelma
(HOPS)

Perustuu tutkintorakenteeseen ja
opetussuunnitelmaan
Toimii omien opintojesi suunnittelun välineenä
Laaditaan opintojen alussa ja päivitetään
vuosittain
Laaditaan tutkinnon tavoitteelliselle
suoritusajalle (kandidaatti 3 vuotta (180 op), 
musiikin maisteri 2,5 vuotta (150 op) ja taiteen
maisteri 2 vuotta (120 op)
Tukea hopsin tekemiseen saat oman aineryhmäsi
suunnittelijalta, ainejohtajalta ja tutor-
opettajalta – koulutusohjelmasta riippuen
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Opinnot SibAssa

Opinnot koostuvat sekä ryhmä- että
henkilökohtaisesta opetuksesta ja ohjauksesta

Lisäksi mahdolliset projektit

Ryhmäopetus voi olla massaluento tai 
pienryhmätoimintaa

Opetussuunnitelma määrittää sitä, kuinka
paljon henkilökohtaista opetusta opiskelija saa

Valtaosa opetuksesta läsnäoloa vaativaa
lähiopetusta

SibAn opintojen lisäksi myös akatemioiden
yhteisiä kursseja ja projekteja
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Kurssi-ilmoittautuminen

Opiskelija ilmoittautuu seuraavan lukuvuoden ryhmä- ja henkilökohtaiseen
opetukseen aina jo edellisenä keväänä, jolloin opetustarjonta aikatauluineen julkaistaan

Perustuu HOPSiin

Tehdään Pepissä

Hyväksytään/hylätään kurssikohtaisten kriteerien perusteella
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Viestintäkanavat

Uniarts-sähköposti

Opiskelijan Uniarts

Vanha Artsi (poistumassa)

Tuudo

Moodle

Mahdolliset aineryhmien tai kurssien omat
Teams-ryhmät



Kysymyksiä?
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Kiitos!



Opintopsykologi ja pappi
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Opintopsykologin ja
yliopistopapin tervehdys

uusille opiskelijoille

Opintopsykologi Sanna Vuorinen ja yliopistopappi Lisa Enckell
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22.8.2022



Tukee ja edistää opiskelijoiden oppimista, opiskelua ja opiskeluhyvinvointia
Työskentelee yksilö- ja yhteisötasolla:

Opiskelijoille tarjoaa yksilöohjausta ja mahdollisuuksien mukaan 
ryhmäohjausta
Henkilökunnan ohjaustehtävää tukee kouluttamalla ja antamalla 
konsultaatiotukea
Taideyliopiston henkilökunnan ja yliopiston ulkoisten 
yhteistyökumppaneiden kanssa tekee moniammatillista 
opiskeluhyvinvoinnin kehittämistyötä
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Opintopsykologi Taideyliopistossa



Opintopsykologin 
yksilöohjaus 
opiskelijoille

tapahtuu opiskeluun liittyvän ohjauksen ja mielenterveystyön 
rajapinnoilla

ei korvaa opiskeluterveydenhuollon palveluita tai yliopiston 
antamaa opintojen ohjausta

on psykologin toteuttamaa erityisohjausta kaikille tutkinto- ja 
vaihto-opiskelijoille oppimista, opiskelua ja 
opiskeluhyvinvointia koskevissa haasteissa
Laitettuasi ajanvarauspyynnön, opintopsykologi soittaa ja esi-
haastattelee hieman tilanteestasi, antaa ajan tai ohjaa eteenpäin
luottamuksellisuus, neutraalisuus, vapaaehtoisuus
1-5 tapaamista / opiskelija / lukuvuosi
palvelu maksutonta
tarvittaessa ohjaus muun tuen / jatkotuen piiriin



Yliopistopappi Taideyliopistossa

Yliopistopappina olen olemassa sinua varten
tarjoan luottamuksellista keskustelua, aiheen valitset sinä, minä kuuntelen. 
minulla on ehdoton vaitiolovelvollisuus, enkä tee keskusteluista 
muistiinpanoja.
palvelen kaikkia, niin opiskelijoita kuin henkilökuntaa riippumatta 
vakaumuksesta, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta 
tai sen ilmaisusta. 
sitoudun aina turvallisemman tilan periaatteisiin.
Yhteydenotto tapahtuu sähköpostilla tai soittamalla
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Mitkä
ovat 

juureni

Ihanteeni, Idolini

Kuka olen



Milloin opintopsykologille?
Missä tahansa opiskeluun liittyvissä haasteissa, 
esim.
 opintojen sujumiseen / edistämiseen 

liittyvät haasteet

 jaksamishaasteet

 jännittäminen / esiintymisjännitys

 opiskelumotivaatiopulmat

 ajankäytön / aikaansaamisen haasteet

 oppimisvaikeudet

 epäasiallinen kohtelu mietityttää

 taiteilijaidentiteettiin, valmistumiseen ja 
työelämään liittyvät pohdinnat

 opintoihin liittyvä psyykkinen valmennus

 yksilöllisiin opintojärjestelyihin liittyvä 
tuki

Milloin yliopistopapille?

 kun kaipaat kuuntelijaa etkä tiedä 
kenelle oikein puhuisit 

 haluat pohtia elämänvalintojasi ja 
ihmissuhteitasi 

 etsiä ratkaisuja ja vastauksia sinua 
askarruttaviin ajankohtaisiin 
kysymyksiin. 

 kun kuljet syvissä vesissä ja kaipaat 
vierellä kulkijaa 

 kun pohdit elämäntarkoitusta, 
kärsimystä tai jopa jumalaa voin olla 
matkakumppanisi

 kun yksinäisyys raastaa, vaatimukset 
kuristaa, horisontti häviää 

 kun elämänkriisit yllättää
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Artsi Opiskelijalle  arki  hyvinvointi 

https://opiskelija.uniarts.fi/yleistieto/opintopsykologi-ja-pappi/
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Ajanvarausohjeet opintopsykologille ja yliopistopapille

Opintopsykologi Sanna Vuorinen

Ajanvaraus: Lähetä tekstiviesti: 

”Ajanvaraus + etu- ja sukunimesi” puhelinnumeroon 050 477 
8425

Vastaanotto: Sibelius-Akatemian N-talo / 5. krs / huone 530 (myös 
etänä)

Lisäksi opintopsykologit:

Kalle Partanen (suomi, in English) 

Åse Fagerlund (på svenska, in English)

Yliopistopappi Lisa Enckell

Ajanvaraus suoraan
lisa.enckell@evl.fi
+358 50 5331562

IG: UniArts_pappi_Lisa
Jodelissa @kirkkojakampus

https://opiskelija.uniarts.fi/yleistieto/opintopsykologi-ja-pappi/
mailto:lisa.enckell@evl.fi


Onnea & menestystä
opintoihin!
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