PIA-OPINNOT
Perusopetukseen integroitu
avoin yliopisto-opetus

HAKUOPAS

01082017

MITÄ OVAT PIA-OPINNOT?
PIA-opinnoilla tarkoitetaan perusopetukseen integroitua avointa yliopisto-opetusta. Jos
avoimen yliopiston ilta- ja viikonloppuopetuksessa ei ole tarjolla sinua kiinnostavia opintoja, voit hakea PIA-opinto-oikeutta. Opinto-oikeutta voit hakea Lapin yliopiston eri tiedekuntien ja kielikeskuksen opintoihin.
PIA-opinto-oikeus myönnetään yksittäisiin opintokokonaisuuksiin (perus- ja aineopintoihin) tai opintojaksoihin. Jos haluat tutkinnon suorittamisoikeuden, sinun tulee hakeutua
Lapin yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi valintakokeiden tai avoimen yliopiston väylän
kautta. Väylällä tarkoitetaan siirtymistä yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston
opintojen perusteella. Hakeminen avoimen yliopiston väylän kautta on mahdollista kasvatustieteiden (ei luokanopettajakoulutus) ja yhteiskuntatieteiden tiedekuntiin. Lapin yliopiston valintaperusteet julkaistaan vuosittain www.opintopolku.fi sekä tiedekuntien valintaoppaissa http://www.ulapland.fi/FI/Hae-opiskelijaksi/Nain-haet
OPISKELUN LUONNE
PIA-opiskelijat osallistuvat samaan opetukseen, jota järjestetään yliopistossa tutkinto-opiskelijoille. Opetus on pääsääntöisesti päivisin, ja opetusta voi olla lyhyinä jaksoina koko lukuvuoden ajan, mikä kauempana asuvien on hyvä huomioida. Harjoituksiin, seminaareihin
ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin osallistuminen on useimmissa oppiaineissa pakollista. Yliopisto-opiskelussa ei yleensä ole luennoille osallistumispakkoa. Joidenkin oppiaineiden luentosarjoissa läsnäolo on kuitenkin pakollista. Tällaisia ovat esimerkiksi jotkut oikeustieteen
luentosarjat, oikeustapausharjoitukset, jotkut taiteiden tiedekunnan opinnot (90 %:in läsnäolovelvollisuus) ja kieliopinnot (80 % läsnäolovelvollisuus).
Opiskeluun liittyy keskeisesti itseopiskelu, esimerkiksi kirjatentteihin lukeminen, oppimispäiväkirjojen ja esseiden kirjoittaminen. Yliopistotasoiset opinnot etenevät yleis-/perusopinnoista aineopintoihin ja edelleen syventäviin opintoihin.
Koska opetus on pääsääntöisesti päivisin, kannattaa työttömänä opiskelu selvittää etukäteen TE-toimistossa. PIA-opiskelijat eivät ole oikeutettuja opintososiaalisiin etuuksiin, koska
avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa. Lapin yliopistosta valmistuneiden ja tutkintoa täydentävien tulee selvittää opintososiaaliset edut http://www.kela.fi/opiskelijat
HAKEMINEN JA PÄÄTÖKSESTÄ ILMOITTAMINEN
Hakuaika syksyllä alkavaan opetukseen päättyy 15.8. ja keväällä alkavaan opetukseen
1.12. Oikeustieteiden tiedekunnan ja kielikeskuksen opintoihin on jatkuva hakuaika. Myös
muihin opintoihin voi tiedustella vapaita paikkoja hakuaikojen ulkopuolella. Tiedekuntien
opinnot sisältöineen löydät WebOodista
PIA-opintoihin haetaan sähköisellä hakulomakkeella Lapin yliopiston avoimen yliopiston si
vuilla. Kirjoita hakemukseesi selvästi, mitä opintokokonaisuutta tai opintojaksoa haet sekä
niiden koodit ja opintopisteet. Tee jokaisen eri tiedekuntien oppiaineesta oma hakemus.
Liitä mukaan todistukset yliopistollisista arvosanoista, joihin haluat hakemuksessasi viitata.

Hakiessasi aineopintoihin, liitä hakemukseen perusopintokokonaisuuden 25 op opintosuoritusote. Perustele huolellisesti, miksi haet opintoihin.
Jos haluat hakea korvaavuuksia aiemmin suoritetuilla vastaavan tasoisilla opinnoilla, liitä
PIA-hakemukseen muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemislomake. Liitteeksi tarvitset todistuksen suoritetuista opinnoista ja niiden tutkintovaatimukset.
PIA-opinto-oikeuksia myönnetään tiedekuntien opetusresurssien mukaan, eli jos ryhmissä
on tilaa. Ellei opetusta antavasta yksiköstä ole kolmen kuukauden sisällä hakemuksen jättämisestä tullut lausuntoa, tulee hakijan hakea opinto-oikeutta uudelleen seuraavassa
haussa.
Opinto-oikeus tulee voimaan syksyn haun jälkeen 1.8. ja kevään haun jälkeen 1.1. PIAopinto-oikeus on voimassa kaksi vuotta.
Lapin yliopistosta valmistuneet opiskelijat, jotka jatkavat keskeneräisien opintokokonaisuuksien opintojaan, voivat hakea PIA-opinto-oikeutta.
Opinto-oikeudesta ilmoitetaan sähköpostitse.
OPINTOMAKSUT
Opintomaksut ovat: 1 op 15 €, 2 op 30 €, muut opintojaksot 35 €, perusopintojen opintokokonaisuus 25 op 135 € ja aineopintojen opintokokonaisuus 35 op 170 €. Ilmoittautuminen avoimeen yliopistoon on sitova. Maksamattomat opintomaksut siirtyvät perintätoimiston perittäviksi. Maksettua opintomaksua ei palauteta.
Lapin korkeakoulukonsernin korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (LUC-opiskelija) opiskelu
on maksutonta lukukausien aikana. Tutkinto-opiskelijat voivat osallistua avoimen yliopiston
opetukseen edellyttäen, että ryhmissä on tilaa. Opinnot ovat perustutkinto-opiskelijalle
maksuttomia silloin, kun opinnot sisältyvät omaan tutkintoon. PIA-opinnot ovat maksuttomia Lapin yliopiston henkilökunnalle sekä Lapin yliopistosta valmistuneille opiskelijoille,
jotka suorittavat kesken jääneen opintokokonaisuuden loppuun.
HAETTAVAT OPINNOT
Aikataulut ja opintovaatimukset ovat Lapin yliopiston tiedekuntien opinto-oppaissa
https://weboodi.ulapland.fi/lay/etusivu.html
Kasvatustieteiden tiedekunnassa voit hakea Pia-opinto-oikeutta kasvatustieteessä, aikuiskasvatustieteessä ja mediakasvatuksessa.
Laajoja sivuainevaihtoehtoja ovat erityispedagogiikka ja sukupuolentutkimus. Lisäksi Piaopinto-oikeuksia voi hakea muun muassa globaalikasvatuksen, kasvatuspsykologian sekä
media ja digitaalinen teknologia opetuksessa ja oppimisessa 25 op:n opintokokonai- suuksiin.
PIA-opinto-oikeuksia ei myönnetä monialaisiin opintoihin, erikoistumisopintoihin, syventäviin opintoihin, kandidaatin tutkielmaan sekä opettajan pedagogisiin opintoihin.

Taiteiden tiedekunnassa voit hakea opiskeluoikeutta mm. mediatieteen, teollisen muotoilun, vaatetussuunnittelun sekä sisustus- ja tekstiilimuotoilun perus- ja aineopintoihin, ei
kuitenkaan kandidaatin tutkielmaan tai syventäviin opintoihin. Lisäksi opinto-oikeuksia voit
hakea tiedekunnan tarjoamiin sivuaineisiin, kuten esimerkiksi Design Management ja palvelumuotoilun opintoihin, kuvataiteen, liikkuvan kuvan, multimedian, taidehistorian, pelisuunnittelun ja -teknologian sekä yhteisö, taide ja ympäristö -opintoihin. PIA-opiskelijoita
hyväksytään, mikäli opetusryhmissä on vapaita paikkoja.
PIA-opinto- oikeuksia ei myönnetä kuvataidekasvatukseen, graafiseen suunnitteluun ja
valo- kuvaukseen. Kuvataiteen perusopinnot 25 op ja kuvataiteen aineopinnot 35 op eivät
anna kuvataideopettajan kelpoisuutta.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa voit opiskella opintokokonaisuuksia tai -jaksoja hallintotieteissä, johtamisessa, matkailututkimuksessa, politiikkatieteissä, sosiaalityössä, sosiologiassa ja soveltavassa psykologiassa.
Hallintotieteen, johtamisen ja soveltavan psykologian oppiaineiden yhteinen perusopintokokonaisuus on organisaatioiden ja työyhteisöjen johtamisen perusopinnot 25 op. Aineopinnot ovat hallintotieteen, johtamisen tai soveltavan psykologian aineopinnot 35 op.
Politiikkatieteiden ja sosiologian oppiaineiden yhteinen perusopintokokonaisuus on politiikkatieteiden ja sosiologian perusopinnot 25 op. Aineopinnot ovat politiikkatieteiden tai
sosiologian aineopinnot.
Sivuaineopintoina tiedekunta tarjoaa seuraavia aineita: China: Domestic, global and arctic
trajectories 30 ECTS, design management ja palvelumuotoilu, filosofia, kansainvälinen oikeus, kulttuurihistoria, laskentatoimi, markkinointi, saamentutkimus, sosiaaligerontologia,
sosiaalioikeus, taloustiede, tilastotiede, ympäristöopinnot, yrittäjyysopinnot ja yritysjuridiikka. Lisäksi voit opiskella tiedekuntien menetelmäopintoja; tietotekniikkaa ja tutkimusmenetelmiä.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa voi valita myös arktisten opintojen sivuainekokonaisuuden, Arctic Studies Program (30 ECTS), jonka opetus toteutetaan yhteistyössä Arktisen
keskuksen kanssa. Koska opetus järjestetään englanniksi, sinulle tulee olla hyvät taidot englannin kielessä.
PIA-opinto-oikeuksia ei myönnetä syventäviin opintoihin eikä kandidaatin tutkielmaan.

Kielikeskuksessa voit opiskella puheviestinnän, akateemisten tekstitaitojen, ruotsin ja vieraiden kielten koulutusalapainotteisia ja muita opintojaksoja. Ruotsista on tarjolla myös valmentavia kursseja. Lisäksi voit opiskella vapaaehtoisia alkeis- ja jatkokursseja saksan, ranskan, venäjän, espanjan, italian, japanin, kiinan ja saamen kielissä. Opetuskielenä näissä on
saksaa, venäjää ja saamea lukuun ottamatta englanti, mutta mikäli saksan ja venäjän kursseille ilmoittautuu vaihto-opiskelijoita, muuttuu opetuskieli näissäkin englanniksi. Tarjolla
on myös kiinan, italian ja ranskan kulttuurikurssit, joissa opetuskielenä on englanti.

Voit opiskella myös 25 op:n kielen käytön ja kulttuurin opintokokonaisuuksia englannin
(XENG0200), saksan (XSAK0200) ja venäjän (XVEN0200) kielissä sekä 25 op kulttuurienvälistä viestintää (XICP0200). Opetuskielenä on joko suomi tai englanti. Näihin kokonaisuuksiin osallistuaksesi tarvitset hyvän kyseisen kielen kirjallisen ja suullisen taidon.
Vieraskielisille kielikeskus tarjoaa suomen kielen alkeis- ja jatkokursseja XFIN0001-0004
sekä suomen kielen perusopinnot suorittaneille tai vastaavat tiedot hankkineille 25 op:n
Suomi: Kielen käyttö ja kulttuuri -opintokokonaisuuden (XFIN0200).
Kielten kursseille ei ole hakuaikaa vaan voit jättää hakemuksen milloin tahansa. Kannattaa
kuitenkin ensin ottaa yhteyttä kurssin opettajaan ja tiedustella, onko kurssilla tilaa. Kurssien koodit, kuvaukset ja aikataulut löydät WebOodista. Tietoa kieliopinnoista löydät myös
kielikeskuksen verkkosivuilta.
Oikeustieteiden tiedekunnan oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoon kuuluviin opintoihin voi hakea PIA-opinto-oikeutta. Oikeustieteiden tiedekunta myöntää Piaopinto-oikeuden, jos perusopetuksen ryhmissä on tilaa ja mikäli mahdolliset vaadittavat
edeltävät opinnot on suoritettu.
NEUVONTA JA YHTEYSTIEDOT
Opintoneuvontaa hakuun ja opiskelun yleisiin kysymyksiin saat avoimesta yliopistosta.
Tenttiasioista, opintosuorituksista ja aikatauluista voi tiedustella tiedekuntien opintosihteereiltä. Koulutusohjelmien rakenteisiin liittyviä asioita voi tiedustella tiedekuntien opintopäälliköiltä tai laitosten amanuensseilta. Opinto-oppaat löydät WebOodista kirjautumatta sisään.
Lapin yliopiston avoin yliopisto
Asiakaspalvelu: avoinna ma–pe klo 9-11 ja 12–15, puh. 040 484 4495, Yliopistonkatu 8,
96300 Rovaniemi, E-siipi, 1.krs. Sähköpostiosoite: avoin@ulapland.fi www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Avoin-yliopisto
Opintoneuvonta: puh. 0400 543 174 ja 0400 728 359 E-siipi, 1. krs, sähköposti: opintoneuvonta.avoin@ulapland.fi.
Lapin yliopiston hakija- ja opiskelupalvelut
Yleisneuvonta: avoinna ma–pe 9-11 ja 12–15, puh. 040 485 6583, Yliopistonkatu 8, 96300
Rovaniemi, E-siipi, 1. krs. sähköpostiosoite opinto@ulapland.fi www.ulapland.fi/FI/Opiskelu
Lapin yliopiston tiedekuntien opintosihteerit, opintopäälliköt ja amanuenssit
Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi.
Kasvatustieteiden tiedekunta, opintosihteerit puh. 040 484 4131 ja 040 484 4142, opintopäällikkö puh. 040 484 4102, www.ulapland.fi/ktk
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, opintosihteerit puh. 040 484 4209 ja puh. 040 484 4472,

opintopäälliköt puh. 040 187 6157, matkailututkimus ja taloustieteet puh. 040 484 4211,
www.ulapland.fi/ytk,
Oikeustieteiden tiedekunta, opintosihteeri puh. 040 484 4025, opintopäällikkö puh. 040
484 4046, www.ulapland.fi/otk
Taiteiden tiedekunta, opintosihteeri puh. 040 484 4380, opintopäällikkö puh. 040 484
4135, www.ulapland.fi/ttk
Koulutusohjelmien amanuenssit:
Audiovisuaalinen mediakulttuuri, maisteriohjelmat, puh. 040 484 315
Graafinen suunnittelu ja teollinen muotoilu, puh. 040 500 222
Kuvataidekasvatus, taide- ja kulttuuriopinnot, puh. 040 484 4410
Tekstiili- ja vaatetusala, gsm. 040 4844 388
Kielikeskus, opintosihteeri puh. 040 484 4129, amanuenssi puh. 040 484 4458, www.ulapland.fi/kike
Kansainväliset asiat, kansainvälisen opetuksen koordinaattori, e-mail incoming(at)ulapland,
puh. 040 4844 496, www.ulapland.fi/FI/Opiskelu/Kansainvalisty-Lapin-yliopistossa

