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Opintopalvelut
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Opiskelijavalinnat

Opintoihin orientoituminen ja opintojen
ohjaus, opintosuunnitelman tekeminen, 
hyväksiluvut

Opiskelijarekisteri ja opintosuoritukset, 
opinto-oikeudet

Valmistuminen ja todistukset
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Opintopalvelut
pähkinänkuoressa



Jokaisella aineryhmällä on suunnittelija, joka hoitaa opintoihin liittyviä
asioita

• Yhteydenotot ja ajanvaraus sähköpostilla
• Oma suunnittelija tulee tutuksi viimeistään orientaatioperiodin aikana

Koordinaattorit Aino, Jutta ja Leena hoitavat yleisiä opiskelijarekisteriin
ja todistuksiin sekä tilavarauksiin liittyviä asioita

siba.opintopalvelut@uniarts.fi
tiloihin liittyvät asiat siba.tilavaraus@uniarts.fi
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Opintopalveluiden tekijät

mailto:siba.opintopalvelut@uniarts.fi
mailto:siba.tilavaraus@uniarts.fi


Muusikon terveys –luennot
orientaatioperiodilla

Fyysinen terveys ja ergonomia – valinnaisia 
opintoja, fysioterapiakonsultaatiot 

Opiskelijaliikunta

YTHS

Opintopsykologi 

Yliopistopappi

Lisätietoa: opiskelijan uniarts
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Hyvinvointi ja terveys



Mukava ja turvallinen opiskeluympäristö on 
meidän kaikkien vastuulla

Taideyliopistossa on nollatoleranssi
minkäänlaiseen epäasialliseen käytökseen, 
häirintään ja syrjintään

Kaikilla on vastuu puuttua, jos havaitsee
epäasiallista käytöstä, häirintää tai syrjintää

kysy neuvoa yo-kunnan häirintäyhteyshenkilöltä tai 
opintopäälliköltä

8

Epäasiallinen käytös ja 
häirintä



Tilat
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Tiloihin liittyvä turvallisuus koostuu
yksinkertaisista asioista

Huolehditaan omista avaimista
Laitetaan tavarat oikeille paikoilleen
Suljetaan ovet ja ikkunat

Pelastautumissuunnitelmat
rakennuksittain intranetissä

Yhteyshenkilöt: vahtimestarit rakennusten
infopisteissä
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Turvallisuus



Esitystekniikkapalvelut
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Palvelut opiskelijoille

AV-helpdesk (siba.avhelp@uniarts.fi, +358 29 4474000)

Helpparipuhelin vastaa arkisin klo 9.00 – 16.00

Verkkoperehdytys konserttisalien ja opetusluokkien videotallennusjärjestemiin

Pienet AV-laitelainat (esim. videokamerat ja jalustat)

AV-lainalaitekaappi Agorassa, joka toimii PIN-koodeilla

Siban tapahtumien äänentoisto, tallennus, striimaus ja valaisu

Distance learning

Kaikkien Siban AV-laitteiden ylläpito ja kehitystyö ml. opetusluokat ja konserttisalit. IT ylläpitää tietokoneita ja 

Internet-yhteyksiä.

Esitystekniikkapalvelut

00.00.2013

Esitystekniikkapäällikkö
Marko Myöhänen

marko.myohanen@uniarts.fi
+358407104349

mailto:siba.avhelp@uniarts.fi


Kirjasto
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-

TAIDEYLIOPISTON KIRJASTO JA TIETOPALVELUT

Kirjasto informaatioresurssina ja opiskelupaikkana

Kolmen taiteenalan kohtaamispaikka



Kolme toimipistettä

- Musiikki Töölössä ja Kuopiossa

- Kuvataide ja esittävä
näytelmätaide Sörnäisissä

- Kaikki ovat käytettävissäsi



Kirjaston e-aineistot ovat verkossa 24/7 

Tutustu aineistohaku Arscaan

Tutki A-Z tietokantalistaa

https://lib.uniarts.fi/



-• Omatoimiajalla kirjastot avoinna klo 8 -
20/21 päivässä

• Palveluaika klo 12 -16 (ma 8-17/18, Töölö
la 12-16)  

• Tietokoneet, printteri ja skanneri
käytettävissä, myös wifi verkko

• Erilaisia ohjelmia (Finale, Sibelius yms.)

• Hifitason kuunteluhuoneita 3 kpl

• Laajat kokoelmat nuotteja, av-aineistoja, 
kirjoja, lehtiä jne.



-
• Kirjasto järjestaa myös tiedonhankinnan
opetusta opiskelusi eri vaiheisiin
räätälöitynä

• Voit aina kääntyä puoleemme
tiedontarpeissasi

•https://lib.uniarts.fi/



Kaikkeen sisältöön pääset 
käsiksi Uniarts  -tunnuksilla 

sekä hankkimalla 
kirjastokortin 



Uusi kirjaston asiakas:

Kirjaudu Tuudoon Uniarts-
tunnuksellasi, mene Tuudon Kirjasto-
sivulle ja klikkaa Lisää kortti -linkkiä.

Seuraa ohjeita ja täytä lomakkeella 
pyydetyt tiedot, niin saat Tuudon
kirjastopalvelut käyttöösi.



KAIKKI TAITEEN PUOLESTA, 
TAIDE KAIKKIEN PUOLESTA

Ari-Pekka Lauhakari
ari-pekka.lauhakari@uniarts.fi
+358 504738743

Kiitos! 

mailto:ari-pekka.Lauhakari@uniarts.fi


IT-palvelut

22
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Opiskelijan
IT-perehdytyskurssi

Viisiosainen verkkokurssi Moodle-alustalla

Löydät kurssin Opiskelijan Uniartsista:
oman aineryhmäsi orientaatio-ohjelma →
Sibelius-Akatemian orientaatiomateriaalit 2022

Aiheet:
1. Käyttäjätunnukset ja opiskelijan verkkopalvelut

2. IT-luokat, tulostus ja IT-laitteiden lainaus

3. Moodle verkko-oppimisympäristö

4. Opiskelijan tietoturva ja netiketti

5. Yhteistyön välineet ja tuki



Tuotantopalvelut
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Tuotantopalvelut

Taideyliopiston julkisen taiteellisen toiminnan
tuotanto

mm. sinfisperiodit, tasosuoritukset, 
tutkintofestarit, matineat, mestarikurssit, 
konsertit, oopperat, festivaalit, Summer Academy

SibA järjestää vuosittain n. 700 yleisölle
avointa tapahtumaa
Opiskelijakortilla ilmainen pääsy
Taideyliopiston pääsymaksullisiin tapahtumiin

joitain poikkeuksia, esim. oopperat

Lisäksi ohjelmapalvelu Primo



Viestintä
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www.uniarts.fi
Sibelius-Akatemian tapahtumat -uutiskirje
sosiaalisen median tilit: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn
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Sisäinen viestintä

Ulkoinen viestintä

opiskelija.uniarts.fi / syksyn aikana käytöstä poistuva Artsi-intranet
Sibelius-Akatemian uutiskirje opiskelijoille
infonäytöt

uniartshelsinki sibeliusacademy



Soitin- ja virityspalvelut
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Soitin- ja 
virityspalvelut
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Soitinlainaamo
Soitinlainat pedagogisiin tarkoituksiin SibAn
opiskelijoille (sivuaineopintoihin, periodeille, 
pedagogiikkaoppilaille jne.)

Soitinverstas
Soitinrakennuksen ja –huollon kursseja

Keskitetty väylä soittimien hankintaan ja
huoltoon
Pianoteknikot huoltavat ja virittävät
flyygelit ja pystypianot opetusluokissa ja
konserttisaleissa



Kiitos!
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