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Miksi Lapin yliopistoon
ja Rovaniemelle?
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Lapissa, keskellä arktista luontoa, sijaitsevat Lapin yliopisto ja
Rovaniemen kaupunki. Täällä pohjoisen kulttuuri kukoistaa,
ja tekemistä riittää niin luontoihmisille, tieteentekijöille,
urheilijoille, kulttuurin harrastajille kuin yöelämässä viihtyvillekin.
Selkeästi erottuvat ja vaihtuvat vuodenajat, luonnon läheisyys
ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet varmistavat
ympärivuotisen aktiviteettien tarjonnan.
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4
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opiskelijaa

aikuisopiskelijaa

Tervetuloa kauniille
yliopistokampuksellemme
9

Kaikki tiedekuntamme sijaitsevat samalla kampuksella.
Yhteisöllinen, valoisa ilmapiiri tempaa sinutkin mukaansa.

9

Olemme esteetön yliopisto; fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen
ympäristömme mahdollistavat jokaiselle ominaisuuksista
riippumatta yhdenvertaisen toimimisen muiden kanssa.

9

Kestävä kehitys ja ympäristövastuu ovat meille tärkeitä.
Olemme mukana WWF:n Green Office -verkostossa.

9

Taide ja muotoilu ovat läsnä sekä taiteiden tiedekunnan
ainutlaatuisissa tiloissa että ympäri kampusta löytyvissä
gallerioissa.

9

Opiskelijatuutorit ja OmaOpettajat auttavat sinut alkuun
opintojen kanssa. Opiskelijahyvinvoinnin toimijat, kuten YTHS ja
korkeakoulukuraattorit, tukevat hyvinvointiasi ja opiskelukykyäsi.

9

Lapin korkeakoulukirjasto palvelee opiskelun, opetuksen ja
tutkimuksen tarpeita. → lib.luc.fi

9

Lapin yliopiston ylioppilaskunta (LYY) tarjoaa monenlaisia
jäsenpalveluita, tapahtumia ja neuvontaa niin opintoihin kuin
arkielämäänkin. → lyy.fi

9

Opiskelijoiden Hyvinvointipassi sisältää harjoitusvakiovuoroja,
kuntosalipalveluita, kulttuuria ja muita kokonaisvaltaista
hyvinvointia tukevia palveluita. → lyy.fi/hyvinvointipassi

9

Lapin yliopisto on mukana Lapin urheiluakatemiassa. Urheilijat
opiskelevat paikallisissa oppilaitoksissa ja valmentautuvat
urheiluakatemiassa. → lapinurheiluakatemia.fi

tiedekuntaa

Kasvatustieteet, oikeustieteet,
taide & muotoilu, yhteiskuntatieteet

&

Arktinen keskus,
Matkailualan tutkimusja koulutusinstituutti

Opiskelijakaupunki
			Rovaniemi
Et ole yksin:
Rovaniemellä on yli

Asukkaita
koko Lapissa

Asukkaita
Rovaniemellä

64 000 176 000

10 000

korkeakouluopiskelijaa

HELPPO TULLA JA MENNÄ
HELSINGISTÄ

8h
1h 20min
TA M P E R E E LTA

lämpötilat vaihtelevat kesän
7 Vuodenaikojen
+25 asteesta talven -30 asteeseen.
ovat parhaimmillaan joulukuulta
7 Talviaktiviteetit
huhtikuulle. Ounasvaaralla, noin kilometrin

OULUSTA

2h 30min

(LEVI, YLLÄS, PYHÄ)

n. 2h
HAAPARANNALLE /

+25°

päässä keskustasta, voit lumilautailla, lasketella, lumikenkäillä,
hiihtää ja maastopyöräillä. Maastohiihtolatuja on yhteensä noin
100 kilometriä. Kesällä alueen vesistö kutsuu vesiurheilemaan ja
kalastamaan. Ounasvaaralla voit tehdä päivävaelluksen tai vaikka golfata.
Sisäliikuntamahdollisuuksiakin on runsaasti. Vaihtelua tuovat myös muut
Lapin tunturikeskukset, matka niihin ei ole pitkä.

6h 20min

TUNTURIKESKUKSIIN

-30°

on valinnanvaraa: nähtävyyksiä,
7 Kulttuuritarjonnassa
gallerioita, museoita, tapahtumia, arkkitehtuuria, arktista

rovaniemi.fi
visitrovaniemi.fi
Videoita yliopistolta:
/ulapland

designia, elokuvia, teatteria ja musiikkia. Sinä valitset!
löytyy eri puolilta kaupunkia,
7 Opiskelija-asuntoja
myös yliopiston läheisyydestä.

RUOTSIIN

Video: Oodi
Rovaniemelle

1h 30min
LYHYET VÄLIMATKAT KAUPUNGIN SISÄLLÄ:
9 km
1,5 k m

JUNA-ASEMA
BUSSIASEMA

1,1 k m

19 min

12 min

KESKUSTA (LORDIN AUKIO)

LENTOKENTTÄ

15 min
OUNASVAARA

LAPIN YLIOPISTO

2, 6 k m

30 min

7 min

1 km

14 min
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Luontokasvatus
ja kestävä kehitys
Koulutusohjelmat

x
x
x
x

Kasvatusalan kandidaatti- ja maisteriohjelma (Pääainevaihtoehtoja
ovat kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja mediakasvatus.)
Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma
- Kestävyys- ja luontokasvatuksen suuntautumisvaihtoehto
Kestävyyskasvatuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma
Erityisopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma

Suoraan maisteriopintoihin?

Miksi meille?
opiskelijat voivat hyvin
T Meillä
ja viihtyvät erinomaisesti, myös
tutkimuksen mukaan!

monenlaisia opettajia
T Koulutamme
monenlaisille oppijoille.

T

Voit rakentaa kasvatusalan tutkintosi
oman mielenkiintosi pohjalta:
keskity vaikkapa lapsiin, aikuisiin tai
mediakasvatukseen.

“Gradutyössä ja tutkivassa
journalismissa joutuu käyttämään
samoja metodeja. Oppii hakemaan
tietoa sekä oppii priorisoimaan,
ettei lähde väärälle polulle.”
PEKKA VIINIKKA
Tutkiva journalisti
Lue lisää valmistuneiden
tarinoita ulapland.fi/tarinat

Tutustu tarkemmin ja kysy lisää:
→ ulapland.fi/ktk/opinnot
→ ktk.hallinto@ulapland.fi

x

Yhdenvertaisuuden ja jatkuvan oppimisen maisteriohjelma

x
x
x
x
x

Kasvatustieteen maisteriohjelma

(voi suorittaa kokonaan etänä)
Mediakasvatuksen maisteriohjelma
Erityisopettajan maisteriohjelma
Erityispedagogiikan asiantuntijan maisteriohjelma
Luokanopettajan maisteriohjelma

Katso ulapland.fi/SuoraanMaisteriopintoihin
Sivuainevaihtoehtojen avulla voit muokata juuri sinulle
sopivan tutkinnon. Valittavana muun muassa:

x
x
x
x

Erityispedagogiikka
Globaalikasvatus
Koulutusjohtaminen ja opetushallinto
Media ja digitaalinen teknologia opetuksessa ja oppimisessa

Tulevaisuuden työtehtäviä:
Luokanopettaja, erityisopettaja, erityisluokanopettaja, rehtori, kouluttaja,
henkilöstösuunnittelija, johtava työvoimaneuvoja, mediakasvattaja,
opintopäällikkö, koulutussuunnittelija, tutkija jne.

Oikeutta ja
hyvinvointia
Koulutusohjelma

x

Oikeustiede

Opinnot sisältävät muun muassa:

x
x
x
x

Ympäristöoikeus
Rikosoikeus
Hyvinvointioikeus
Varallisuusoikeus

Suoraan maisteriopintoihin?
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Pelkästään oikeustieteen maisterin tutkintoon johtava koulutus.

Katso ulapland.fi/SuoraanMaisteriopintoihin
Tulevaisuuden työtehtäviä:
Asianajaja, eduskunta-avustaja, juristi, korvauskäsittelijä, käräjätuomari,

Miksi meille?
T

T

Kokonaisuuksiin keskittyvä
tutkintorakenne, jossa
yhdistyvät monimuotoiset
opiskelumuodot, itsenäiset
työskentelytavat ja entistä
käytännönläheisempi opetus
sekä selkeästi etenevät opinnot.
Kansainvälisesti aktiivinen
tiedekunta.

“Opinnot Lapin yliopistossa antoivat
hyvän pohjan oikeudelliselle
osaamiselle sekä kykyä ja halua
tutkia asioita ja suhtautua
kriittisesti lukemaansa.”
MARIANNE WAGNER-PRENNER
Oikeustieteen tohtori, hovioikeuden
presidentti (2014–2022)
Lue lisää valmistuneiden
tarinoita ulapland.fi/tarinat

lainsäädäntöneuvos, oikeuskansleri, notaari, syyttäjä, velkaneuvoja jne.

Tutustu tarkemmin ja kysy lisää:
→ ulapland.fi/otk/opinnot
→ otk.opinto@ulapland.fi
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Tiede ja taide
kohtaavat
Koulutusohjelmat

x
x
x
x
x
x

Audiovisuaalinen mediakulttuuri
Graafinen suunnittelu
Kuvataidekasvatus
Muoti, tekstiilitaide ja materiaalitutkimus
Soveltava taide
Teollinen muotoilu

Suoraan maisteriopintoihin?

x
x

Palvelumuotoilun maisteriohjelma
Taiteen asiantuntija -maisteriohjelma

Katso ulapland.fi/SuoraanMaisteriopintoihin
Sivuainevaihtoehtojen avulla voit muokata juuri sinulle
sopivan tutkinnon. Valittavana muun muassa:

x
x
x
x

Miksi meille?
ovat erittäin kauniit ja
T Tilamme
taideopintoihin erinomaisesti
soveltuvat.

tiedekunnassa
T Pienessä
henkilökunta on lähellä, saat
apua opintoihisi nopeasti ja
helposti.

Valokuvaus
Kuvataide
Pelisuunnittelu ja -teknologia
Palvelumuotoilu

Tulevaisuuden työtehtäviä:

“Hyviä muistoja jäi erityisesti
opiskelukavereista ja ympärillä
olleista ihmisistä.”
HARRI FILPPA
Tiedettä, taidetta ja sarjakuvia
Lue lisää
valmistuneiden tarinoita
ulapland.fi/tarinat

Graafinen suunnittelija, kuvataideopettaja, mediatuotannon
suunnittelija, teollinen muotoilija, tuotekehityspäällikkö, yrittäjä,
käyttökokemus- ja palvelumuotoilija, art director/luova johtaja jne.

Tutustu tarkemmin ja kysy lisää:
→ ulapland.fi/ttk/opinnot
→ ttk.opinto@ulapland.fi
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Vahvasti
profiloituneita opintoja
Tutkinto-ohjelmat

x
x
x
x

Hallintotiede, johtamisen psykologia ja johtaminen
Matkailututkimus
Politiikkatieteet ja sosiologia
Sosiaalityö

Suoraan maisteriopintoihin?
Katso ulapland.fi/SuoraanMaisteriopintoihin
Sivuainevaihtoehtojen avulla voit muokata juuri sinulle
sopivan tutkinnon. Valittavana muun muassa:

x
x
x
x
x

Filosofia
Kulttuurihistoria
Markkinointi
Sosiaalioikeus
Ympäristöopinnot

Tulevaisuuden työtehtäviä:
Henkilöstöpäällikkö, johtaja, kehittämispäällikkö, lehtori,
sosiaalityöntekijä, koulukuraattori, matkailukoordinaattori,
poliittinen sihteeri, erityisasiantuntija, suunnittelija, tutkija,

Miksi meille?
huippuluokan
T Joustavaa
opetusta ja ohjausta.

T

Ihmisläheinen, kansainvälinen ja
kannustava oppimisympäristö.

valmistuneet työllistyvät
T Meiltä
monipuolisesti kiinnostaviin
tehtäviin.

“Erityisesti opintoihin kuuluneet
pienryhmäharjoitukset, joissa
opettelimme ongelmanratkaisua,
ovat antaneet hyviä työkaluja
työelämään.”

palveluesimies, ihmisoikeuskoordinaattori, myyntipäällikkö jne.
Tutustu tarkemmin ja kysy lisää:
→ ulapland.fi/ytk/opinnot
→ ytk.opinto@ulapland.fi

CARITA SAMMALNIEMI
Johtamisen psykologia
Lue lisää
valmistuneiden tarinoita
ulapland.fi/tarinat

Lue lisää
• hallintotieteiden ja johtamisen tarinoita ulapland.fi/johtaminen
• politiikkatieteiden ja sosiologian tarinoita ulapland.fi/politiikkatieteetsosiologia
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Verkko-opinnot

Tiesithän, että voit suorittaa osan
opinnoistasi verkko-opintoina.
Yliopistomme verkko-opetustarjontaan
voit tutustua myös ilman kirjautumista:
→ ulapland.fi/koulutushaku
Vapaa sivuaineoikeus
Voit löytää sopivan sivuaineen mm.

x
x

muista tiedekunnista

x
x

kielikeskuksen opintokokonaisuuksista

avoimen yliopiston ja kesäyliopiston
opetustarjonnasta
vaihtokorkeakoulun tarjonnasta.

Kieli- ja viestintäopinnot
Yliopistomme kieli- ja viestintä-opinnot
tukevat tutkintoasi ja tulevaa työelämääsi.
Tutkintosi pakollisia opintoja ovat
akateemiset tekstitaidot, englanti,
puheviestintä ja ruotsi.

Avoin
yliopisto

Avoin yliopisto toimii myös polkuna
tutkinto-opiskelijaksi. Opintoihin
ei ole pohjakoulutusvaatimuksia

Kansainvälistymisen
vaihtoehtoja
Plan your great adventure
toteuta unelmasi maailmalla

x

Vietä muistorikas lukukausi tai

Jos siirryt myöhemmin yliopiston
tutkinto-opiskelijaksi, opinnot voi
liittää osaksi tutkintoa.
→ ulapland.fi/avoin
Avoimen yliopiston
opiskelijatarinoita
ulapland.fi/avoin

henkilökuntamme postausten kautta:
/universityoflapland

kokonainen vuosi maailmalla.

/ulapland
lapinyliopisto.blogspot.fi

x

#ulapland

Ole muutama kuukausi
vaihdossa tai suorita lyhyt
harjoittelu ulkomailla.

viettämiseen, valintakokeisiin

eri tieteenaloista kiinnostuneille.

arkeen ja juhlaan opiskelijoidemme ja

Pack your bags for bleisure
yhdistä opinnot ja kokemukset

esimerkiksi välivuoden

tutkinto-opintojen tueksi sekä

Pääset mukaan yliopistomme

opiskelijaelämään sekä kampuksemme

eikä ikärajoja. Opinnot sopivat

valmistautumiseen, opiskeluun

Seuraa
meitä

Discover your staycation
kv-osaamista kotoisasti

x

Nauti kotikansainvälistymisen
muodoista omalla kampuksella!

Tavataan koulutusmessuilla

Opiskelijamme vierailevat oppilaitoksissa

Vieraile yliopistollamme

Esittäydymme vuosittain

Opiskelijamme tulevat mielellään oppi-

Jokavuotisesta Avoimet ovet -tapahtumasta

useilla koulutusmessuilla ja

laitoksiin eri puolelle Suomea kertomaan

saat ajankohtaista tietoa koulutus-

muissa tapahtumissa ympäri

yliopistomme opinnoista, hakemisesta ja

tarjonnastamme, koulutusten sisällöistä,

Suomea. Tule juttelemaan!

opiskelusta. Kutsu meidät kylään!

opiskelijaelämästä ja työelämään sijoittumisesta.

Miten olisi vieraskielinen kurssi,
kansainvälinen maisteriohjelma
tai parin viikon opintomatka?

Kiinnostuitko? Tule Lapin yliopistoon Rovaniemelle!
Hae netissä

Kansainvälistymistarinoita
ulapland.fi/kv

Yliopistoon voit hakea todistusvalinnalla, valintakokeiden tai avoimen väylän kautta.
Lapin yliopistoon haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa keväällä osoitteessa → opintopolku.fi
Englanninkielisten maisteriohjelmien haku on tammikuussa, siirtohaut toukokuussa ja haku
tohtorikoulutukseen keväällä ja syksyllä. Tarkista ajat → ulapland.fi

Tutustu meihin
ulapland.fi/tutustu

Tervetuloa
yliopistoyhteisöömme!

Lapin yliopisto
Hakija- ja opiskelupalvelut
PL 122
96101 Rovaniemi

Käyntiosoite, pääkampus:
Yliopistonkatu 8, Rovaniemi
Puh. 040 485 6583
hakijapalvelut@ulapland.fi

/universityoflapland
/ulapland
lapinyliopisto.blogspot.fi

ulapland.fi
Esitteen kuvat: Reetta Breilin, Saija Halminen, Marko Junttila, Mari Parpala, Ville Rinne, Beyond Arctic

