
Opiskelijaksi
Lapin yliopistoon



Seikkailu odottaa
Tarjolla on ikiwanhoja yliopistoja miljoonakaupunkien 

pauhussa. Miksi siis valitset kultaisella 70-luvulla 

perustetun, pienen Lapin yliopiston Rovaniemellä?

No kun Lapin yliopisto on niin mukava. Se on hengeltään 

lämmin ja läheinen. Ei nyt ihan mummon joululahjaksi 

kutoma villasukka, mutta melkein. Meillä pääset 

heti porukkaan ja opettajilla on sinulle aikaa. Lapin 

yliopistossa voit yhdistää tieteen ja taiteen –  

liittää opintoihisi vaikka ripauksen designia. 

Lapin yliopisto sijaitsee aina sopivalla etäisyydellä.  

Jos olet itse pohjoisesta, se on riittävän lähellä.  

Jos haluat vaihtaa maisemaa, se on riittävän kaukana. 

Meillä voit opiskella maisteriksi salaperäistä eksotiikkaa 

tihkuvalla napapiirillä. Kun muualla opiskelevat tuttavasi 

laittavat vähät pennosensa liikennevälineisiin, sinä 

suhaat luennolle vaikka potkukelkalla. Roposi käytät 

kenties laskettelulippuihin ja illanviettoihin jossain  

boheemissa kuppilassa. 

Opiskelijaelämä on seikkailu. Täällä Rovaniemellä  

se odottaa, koettavaksi samanhenkisessä porukassa. 

ulapland.fi facebook.com/ulapland

“Rovaniemi kansainvälisenä arktisena 

kaupunkina on toimiva opiskeluympäristö. 

Lapin yliopisto on tiivis yhteisö, jossa 

akateemisuus yhdistyy epämuodollisuuteen. 

Itseänikin päivä töissä virkistää. Lapin yliopisto on  

korkeatasoinen yliopisto omilla koulutusaloillaan, 

ja täältä valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin  

työelämään. Tuleville opiskelijoille haluaisin sanoa,  

että tärkeää opiskeluissa eivät ole vain faktat, 

vaan kyky rakentaa ja käyttää tietoa.” 

MAURI YLÄ-KOTOLA

Lapin yliopiston rehtori



    

“Rovaniemi kansainvälisenä arktisena 

kaupunkina on toimiva opiskeluympäristö. 

Lapin yliopisto on tiivis yhteisö, jossa 

akateemisuus yhdistyy epämuodollisuuteen. 

Itseänikin päivä töissä virkistää. Lapin yliopisto on  

korkeatasoinen yliopisto omilla koulutusaloillaan, 

ja täältä valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin  

työelämään. Tuleville opiskelijoille haluaisin sanoa,  

että tärkeää opiskeluissa eivät ole vain faktat, 

vaan kyky rakentaa ja käyttää tietoa.” 

”Lapin yliopiston laadukkaana tunnettu sosiaalityön koulutusohjelma tarjosi  
jatkumon koulunkäyntiavustajan ammattitutkinnolleni. Myöhemmin aloitin  
lisäksi graafisen suunnittelun opinnot, sillä se nousi tulevaisuuden haaveekseni  
ja tavoiteammatikseni. Taiteiden tiedekunnassa opetusmenetelmät ovat 
monipuolisia ja opinnoissa suunnataan katsetta työelämään. Tekemällä 
oppiminen korostuu ja yhteisöllisyyden merkitys kasvaa. Opettajat ovat asiaansa                   
paneutuneita ammattilaisia. Lapin yliopisto on pieni ja kodikas,  
henkilökunta on helposti lähestyttävää.” 

HEIDI PÖYSÄ 
Sosiaalityön ja graafisen suunnittelun opiskelija

LAPIN YLIOPISTO

Koulutus- ja tutkimusalat

• Kasvatustieteet
• Oikeustiede
• Taideteollinen ala
• Yhteiskuntatieteet
• Matkailu ja liiketoiminta
• Pohjoiset ja arktiset kysymykset

Luvut 

• Noin 5 000 opiskelijaa 
• Noin 650 työntekijää
• Perustettu 1979

Tiedekunnat 

• Kasvatustieteiden tiedekunta
• Oikeustieteiden tiedekunta
• Taiteiden tiedekunta
• Yhteiskuntatieteiden tiedekunta



Opiskelun askeleita

Hae netissä
yliopistohaku.fi

Lapin yliopistoon haetaan valtakunnallisessa  
yhteishaussa osoitteessa  
www.yliopistohaku.fi.
 
Hakuaika on keväällä, valintakokeet  
touko–kesäkuussa. 
Tarkista ajat www.ulapland.fi.

HAE

YLIOPISTOON 

täytä hakulomake
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asunnon hakua

*HOPS = henkilökohtainen opinto-, opiskelu- ja oppimissuunnitelma   Kandidaatti = alempi korkeakoulututkinto (180 opintopistettä)    Maisteri = ylempi korkeakoulututkinto (120 opintopistettä)

ulapland.fi

ennakkotehtävät 
(taiteiden tiedekunta)

valintakokeet



”Harjoittelun parasta antia on ollut 
kokemus siitä, että pystyy soveltamaan 
oppimaansa käytäntöön ja huomaa oman 
osaamisensa. Käytännön hyötyä on työkulttuurin 
oppimisessa. Siinä, että voi vapaasti olla hetkittäin 
pihalla asioista, mutta hyvän ohjauksen kautta  
oppii joka päivä jotain uutta.”  

SATU SIITONEN 
Valtionhallinnon harjoittelijana  
avoimessa yliopistossa

Pääaine

Pääaineeksi? Pääaine tarkoittaa sitä 
koulutusalaa/koulutusohjelmaa, josta 
valmistut. Perehdyt pääaineeseen 
syvällisimmin opinnoissasi. Tuskin olet vetänyt 
ensimmäiset henkäyksesi yliopistoilmaa, kun 
alat kuulla G-sanaa. Gradu. Se on opinnäytetyö, 
jonka pääaineestasi teet. Jos innostut aiheesta 
enemmän, kenties jalostat sen myöhemmin 
tohtorin väitöskirjaksi, ja huomaat olevasi 
oman alasi huippuasiantuntijoita maassamme. 
 

Tuunaa tutkintoasi

Pääaineen lisäksi opiskelet sivuaineita. 
Voit halutessasi valita ne eri tiedekunnasta 
kuin pääaineesi. Sivuaineilla hankit 
erikoisosaamista, jolla petaat tulevaa 
menestystä työelämässä. Sivuaineissa on 
valinnanvaraa, tee sinäkin oma juttusi. 
Opettajatuutorit auttavat sinua 
löytämään hyvän yhdistelmän. 

JATKO-

OPINNOT

TOHTORIKSI 
TYÖ-

ELÄMÄÄN 

*HOPS = henkilökohtainen opinto-, opiskelu- ja oppimissuunnitelma   Kandidaatti = alempi korkeakoulututkinto (180 opintopistettä)    Maisteri = ylempi korkeakoulututkinto (120 opintopistettä)



Sinusta  
huolehditaan
Opiskelija- ja  
opettajatuutorit

Opiskelijatuutorit ovat pääaineesi 
vanhempia opiskelijoita. Heidän suosiollisella 
avustuksellaan solahdat porukkaan ja 
opiskelijaelämän pyörteisiin opintojen alussa. 
Yksi oppiaineesi opettajista, opettajatuutori, 
on erikoistunut huolehtimaan, että 
pääset kiinni opintoihin. Hän auttaa sinua 
opintojen suunnittelussa. Tällä menolla 
hurahdat omaan tieteenalaasi ennen kuin 
huomaatkaan. 

 
Työelämä- ja  
rekrytointipalvelut

Urasuunnittelu kannattaa aloittaa jo opinto-
jen aikana. Avun urasuunnitteluun ja työn-
hakuun sekä tiedon avoimista työpaikoistakin 
löydät täältä: 

ulapland.fi/rekry

”Jokainen uusi opiskelija vastaanotetaan  
henkilökohtaisesti, yksilönä. Kerrotaan,  
millainen paikka Lapin yliopisto on, ketä täällä  
on ja mitä kaikki puuhastelevat huoneissaan.  
Jokaiselle löytyy paikka tästä pöydästä. 
On hienoa nähdä, kun opiskelija lähenee  
     valmistumista ja samalla esille alkaa tulla  
            asiantuntija ja kaikki opittu muodostuu  
                  osaamiseksi, jolla on merkitystä  
                       työelämässä.” 

PERTTI AULA 
Teollisen muotoilun opettajatuutori



YTHS – terkkarisi

Kun jokin kohta sinussa kaipaa korjausta, 
tarkistusta tai huoltoa, apuun rientää Ylioppi-
laiden terveydenhoitosäätiö, YTHS. Ilmaiseksi tai 
opiskelijan kukkarolle sopivaan hintaan.  
Jokainen opiskelija on Lapin yliopiston  
ylioppilaskunnan (LYY) jäsen, ja oikeus YTHS:n 
palveluihin sisältyy jäsenmaksuun. 

Kirjastosta iltalukemista

Lapin korkeakoulujen yhteisestä kirjastosta 
löytyy päntättävää: 385 000 painettua julkaisua 
ja 506 000 verkkokirjaa. Kurssikirjojen lukusali-
kappaleita saa yölainaan. Ainakin kerran kannat-
taa kokeilla, miltä tuntuu paahtaa tenttiin läpi 
yön. Tiede vaatii joskus uhrauksia, kuten ilmes-
tymistä kampukselle zombien näköisenä. 

yths.fi lyy.fi

”Jokainen uusi opiskelija vastaanotetaan  
henkilökohtaisesti, yksilönä. Kerrotaan,  
millainen paikka Lapin yliopisto on, ketä täällä  
on ja mitä kaikki puuhastelevat huoneissaan.  
Jokaiselle löytyy paikka tästä pöydästä. 
On hienoa nähdä, kun opiskelija lähenee  
     valmistumista ja samalla esille alkaa tulla  
            asiantuntija ja kaikki opittu muodostuu  
                  osaamiseksi, jolla on merkitystä  
                       työelämässä.” 

kirjasto.luc.fi



VALITSE OMA ALASI 

Haluaisitko edistää ihmisen kasvua, kehitystä 
ja elinikäistä oppimista? Tähän ihmisläheiseen 
tehtävään avaavat ovia kasvatustieteen  
opinnot. Opit opetus- ja ohjaustaitoja, ihmis-
suhdetyössä tärkeitä psykologisia taitoja sekä 
tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia 
opetuksessa, oppimisessa ja ohjauksessa. 

Kansainvälistyminen osana opintoja:  

ulapland.fi/kv

ulapland.fi/ktk

Tutustu tarkemmin ja kysy lisää: 
puh. 040 484 4125 (opintopäällikkö) 
ktk.opinto@ulapland.fi

Tulevaisuuden työtehtäviä: amanuenssi, erityisopettaja, hallintopäällikkö, johtava työvoimaneuvoja, kansainvälisten asioiden suunnittelija, kouluttaja,    koulutussuunnittelija, luokanopettaja, mediakasvattaja, mediakasvatuksen ja verkko-opetuksen asiantuntija, opintopäällikkö, projektipäällikkö,  

Kasvatustieteiden 
tiedekunta



SARI SOTAHEIMO 
Projektikoordinaattori, Ranuan kunta

”Koulutukseni mahdollistaa sen, että saan olla mukana kunnan koko 
sivistystoimen kentällä esiopetuksesta lukioon ja kansalaisopiston  
opetukseen. Tehtäväni on olla mukana Ranuan kunnan sivistystoimen 
laadun kehittämistyössä. Pääaineena olen opiskellut kasvatustiedettä,  
sivuaineina erityispedagogiikkaa ja kasvatuspsykologiaa. Kaikesta 
opiskelemastani on ollut hyötyä työssäni. Oleellisena osana työtäni  
on erilaisissa työryhmissä toimiminen, johon sain valmiuksia  
koulutukseni myötä. Mukavinta onkin juuri toimiminen eri  
alojen ammattilaisten muodostamissa työryhmissä  
sekä laaja toimenkuva.” 

Tulevaisuuden työtehtäviä: amanuenssi, erityisopettaja, hallintopäällikkö, johtava työvoimaneuvoja, kansainvälisten asioiden suunnittelija, kouluttaja,    koulutussuunnittelija, luokanopettaja, mediakasvattaja, mediakasvatuksen ja verkko-opetuksen asiantuntija, opintopäällikkö, projektipäällikkö,  

projektisuunnittelija, rehtori, sivistystoimenjohtaja…

TIEDEKUNTAINFO

Koulutusohjelmat

• Kasvatusalan koulutus
   (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede  
   ja mediakasvatus)
• Luokanopettajakoulutus

Sivuainevaihtoehdot

• Erityispedagogiikka 
• Globaalikasvatus
• Kasvatuspsykologia
• Sukupuolentutkimus
• Tieto- ja viestintätekniikka 
   opetuksessa ja oppimisessa



Kiinnostaako sinua asianajajan, tuomarin tai 
syyttäjän haasteellinen työ? Oikeustieteiden 
tiedekunnasta valmistuneena voit toimia 
oikeuslaitoksen lisäksi niin liike-elämässä kuin 
hallinnossakin. Lapin yliopiston erikoisuutena 
voit perehtyä mm. oikeuslingvistiikkaan ja 
oikeuskulttuuriin. Oleellinen osa opintojasi  
on todellisten oikeustapausten harjoittelu. 

Tulevaisuuden työtehtäviä: asianajaja, eduskunta-avustaja, erityisasiantuntija, hallinto-oikeustuomari, hovioikeuden esittelijä, juristi, korvauskäsittelijä,    kustannustoimittaja, käräjätuomari, lainsäädäntöneuvos, luotonvalvoja, notaari, pääsihteeri, syyttäjä, toimitusjohtaja, valiokuntaneuvos, 

VALITSE OMA ALASI 

Kansainvälistyminen osana opintoja:  

ulapland.fi/kv

ulapland.fi/otk

Tutustu tarkemmin ja kysy lisää: 
puh. 040 484 4004 (opintopäällikkö) 
otk.opinto@ulapland.fi

Oikeustieteiden 
tiedekunta



“Halusin suuntautua liikejuridiikkaan ja suoritinkin  
oikeustieteellisen tutkinnon täydentävinä kursseina  
sopimusoikeuden, kauppaoikeuden ja vero-oikeuden kursseja 
ja lisäksi kauppatieteellisen puolelta mm. kirjanpitoon ja  
tilinpäätösanalyyseihin liittyviä kursseja. Sekä notaari-
tutkielman että gradun tein talousrikollisuudesta.  
Ensimmäisen oikean oman käräjäjutun hoitaminen oli  
iso juttu: asiakirjojen pyörittämisestä on iso harppaus  
asianajamiseen ja päämiehen edun turvaamiseen  
oikeudenistunnossa. Työ asianajotoimistossa on  
hektistä, haasteellista ja monipuolista. Mukavinta  
työssä on mahdollisuus oppia koko ajan lisää ja  
se, että työtä tehdään ihmisille ja työn kautta  
pääsee tutustumaan ihmisiin laidasta laitaan!” 

NIINA KAISANLAHTI 
Lakimies, Asianajotoimisto Karvo & Mella Oy

Tulevaisuuden työtehtäviä: asianajaja, eduskunta-avustaja, erityisasiantuntija, hallinto-oikeustuomari, hovioikeuden esittelijä, juristi, korvauskäsittelijä,    kustannustoimittaja, käräjätuomari, lainsäädäntöneuvos, luotonvalvoja, notaari, pääsihteeri, syyttäjä, toimitusjohtaja, valiokuntaneuvos, 

velkaneuvoja, verosihteeri, yleinen edunvalvoja, ylitarkastaja…

TIEDEKUNTAINFO

Koulutusohjelma

• Oikeustiede

Opinnot sisältävät

• Esineoikeus
• Eurooppa-oikeus
• Finanssioikeus
• Hallinto-oikeus
• Immateriaalioikeus
• Kansainvälinen oikeus
• Kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu
• Kauppaoikeus
• Oikeusinformatiikka
• Oikeuskulttuuri ja oikeuslingvistiikka
• Oikeusteoria ja oikeushistoria
• Persoonallisuus-, perhe- ja jäämistöoikeus
• Prosessioikeus ja insolvenssioikeus
• Rikosoikeus
• Työ- ja sosiaalioikeus
• Valtiosääntöoikeus
• Velvoiteoikeus
• Ympäristöoikeus

Muut oppiaineet

• Kiinaoikeus
• Matkailuoikeuden perusteet
• Naisoikeus
• Potilas- ja lääkintäoikeus
• Saamelaisoikeus
• Suomen oikeusjärjestelmä



Jos olet avarakatseinen, keksit luovia ratkaisuja 
ja haluat tehdä elinympäristöstämme entistä 
toimivamman, taiteiden tiedekunta on sinun 
paikkasi. Opintoihisi kuuluu monipuolisia 
taiteellisia produktioita sekä tuotteiden ja 
palvelujen suunnittelua yrityksille. Vuosittainen 
muotinäytös, muotoiluviikko, työpajat, studiot, 
tiedekunnan galleriat ja muotoilulaboratoriot 
tulevat myös tutuiksi. 

VALITSE OMA ALASI 

Kansainvälistyminen osana opintoja:  

ulapland.fi/kv

ulapland.fi/ttk

Tutustu tarkemmin ja kysy lisää: 
puh. 040 356 5180 (opintopäällikkö)
ttk.opinto@ulapland.fi

Taiteiden 
tiedekunta

Tulevaisuuden työtehtäviä: art director, elokuvasihteeri, graafinen suunnittelija, kuvataidekasvatuksen lehtori, mediasuunnittelija, taidekriitikko, tekstiili    suunnittelija, teollinen muotoilija, toimittaja, tuotekehityspäällikkö, tutkimusjohtaja, vaatesuunnittelija, visuaalinen suunnittelija, yrittäjä…



“Vastaan Scott Sportsin Wintermotorsport-mallistojen  
suunnittelusta, niiden tuotteistamisesta ja tuotekehityksestä. 
Toimenkuvaani kuuluu myös vahva kansainvälinen yhteistyö 
eri vaatepuolen toimijoiden ja tehtaiden kanssa. Lapin yliopisto 
tarjosi minulle käytännönläheistä tuotesuunnittelua ja hyvin  
mielenkiintoisia erityisvaatteiden opintokokonaisuuksia, jotka 
ovat antaneet hyvät lähtökohdat ammattiin. Sivuaineina  
minulla oli markkinointi ja kuvataiteet. Markkinoinnin  
opiskelun tärkeyttä ei voi myöskään liiaksi korostaa, se on  
yksi avaintekijä työn eteenpäin viemisessä. Markkinat  
muuttuvat koko ajan ja kuluttajakäyttäytymisen  
ymmärtäminen tukee tuotekehitystä.”

 

TIEDEKUNTAINFO

Koulutusohjelmat

• Audiovisuaalinen mediakulttuuri
• Graafinen suunnittelu
• Kuvataidekasvatus
• Tekstiili- ja vaatetusala 
   Suuntautumisvaihtoehdot: 
   • Sisustus- ja tekstiilimuotoilu 
   • Vaatetussuunnittelu

• Teollinen muotoilu

Sivuainevaihtoehdot

• Design Management 
• Kuvataide
• Liikkuva kuva
• Multimedia
• Taidehistoria
• Valokuvaus 
• Yhteisö, taide ja ympäristö 
• Ääni-ilmaisu

Pääaineet, joita voi suorittaa  
myös sivuaineena:
• Mediatiede
• Teollinen muotoilu
• Sisustus- ja tekstiilimuotoilu
• Vaatetussuunnittelu

HANNA ISOJÄRVI 
Product Manager, Scott Sports SA, Sveitsi

Tulevaisuuden työtehtäviä: art director, elokuvasihteeri, graafinen suunnittelija, kuvataidekasvatuksen lehtori, mediasuunnittelija, taidekriitikko, tekstiili    suunnittelija, teollinen muotoilija, toimittaja, tuotekehityspäällikkö, tutkimusjohtaja, vaatesuunnittelija, visuaalinen suunnittelija, yrittäjä…



VALITSE OMA ALASI 

Kiehtovatko sinua ihmiset ja ilmiöt? 
Yhteiskuntatieteistä löytyy loputtomasti 
tutkittavaa ja pohdittavaa työpaikan johtamisesta, 
yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta ja tiedon 
hallinnasta kestävään matkailuun. Ihmisläheinen 
aihe näkyy myös opiskelussa: siihen sisältyy 
paljon keskustelua luennoilla ja pienryhmissä. 
Työelämään pääset tutustumaan harjoitteluissa, 
opintovierailuilla ja yrityksille tehtävissä 
kehittämisprojekteissa. 

Kansainvälistyminen osana opintoja:  

ulapland.fi/kv

ulapland.fi/ytk

Tutustu tarkemmin ja kysy lisää: (opintopäälliköt) 
puh. 040 187 6157 ja 040 484 4211 
ytk.opinto@ulapland.fi

Tulevaisuuden työtehtäviä: hallinto-elinkeinojohtaja, kansainvälisten suhteiden koordinaattori, koulukuraattori, kunnanjohtaja, kuntoutuspäällikkö,     poliittinen sihteeri, potilasasiamies, sivistystoimentarkastaja, sosiaalijohtaja,

Yhteiskuntatieteiden 
tiedekunta



“Pääaineena opiskelin valtio-oppia, pitkänä sivuaineena  
kansainvälisiä suhteita ja lyhyenä viestintää. Lisäksi opiskelin  
jonkin verran informaatioteknologiaa. Pystyn hyödyntämään  
niistä tullutta osaamista päivittäin ainakin jollain tavalla.  
Mielestäni tärkein anti, mitä noinkin teoreettisten aineiden  
opiskelu antaa, on se, että oppii ymmärtämään, miten yhteis-
kunta ja maailma ympärillä toimii. Uskon, että työpaikkaa  
hakiessani työnantajani ymmärsi, että valtio-opin osaaja voi  
                        luoda jotain uutta ICT-talon hallintoon. Valtiolla  
                        työskennellessä yhteiskunnan toiminnan ymmär-
                           tämisestä on  kiistatonta hyötyä. Mukavinta  
                           työssäni on vaihtelevuus. Aamulla ei koskaan tiedä,  
                                                         mitä päivä voi tuoda tullessaan.” 

 KIMMO SUOPAJÄRVI 
Henkilöstöpäällikkö,  
hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK

 sosiaalityöntekijä, talous- ja laskentapäällikkö, tutkija, työvoimaneuvoja, ympäristösihteeri…
Tulevaisuuden työtehtäviä: hallinto-elinkeinojohtaja, kansainvälisten suhteiden koordinaattori, koulukuraattori, kunnanjohtaja, kuntoutuspäällikkö,     poliittinen sihteeri, potilasasiamies, sivistystoimentarkastaja, sosiaalijohtaja,

TIEDEKUNTAINFO

Pääaineet

• Hallintotiede ja soveltava psykologia
  sekä johtaminen
• Matkailututkimus 
• Politiikkatieteet ja sosiologia 
• Sosiaalityö 

Sivuainevaihtoehdot

• Arctic Studies Programme
• Design Management
• Filosofia
• Historia opetettavana aineena
• Informaatioteknologia
• Julkisoikeus
• Kansainvälinen oikeus
• Kansantaloustiede
• Kulttuurihistoria
• Kuntoutustiede
• Laskentatoimi
• Markkinointi
• Sosiaaligerontologia
• Tilastotiede
• Yhteiskuntaoppi opetettavana aineena 
• Ympäristöopinnot 
• Yrittäjyysopinnot
• Yritysjuridiikka



Kaikki, mitä ikinä haluat oppia matkailualalta, 
löytyy täältä. MTI on Lapin yliopiston matkailu-
tutkimuksen, Rovaniemen ammattikorkeakoulun 
(1.1.2014 alkaen Lapin ammattikorkeakoulun)  
matkailu-, ravitsemis- ja talousalan sekä Lapin 
matkailuopiston yhdessä muodostama instituutti.  
Siellä tutkitaan, opiskellaan ja kehitetään matkailua 
ja siihen liittyviä toimialoja. 
 
MTI:n yliopistokoulutukseen eli matkailututki-
muksen opiskelijaksi pääset hakemalla opiskelu-
paikan Lapin yliopistosta (www.yliopistohaku.fi),  
josta myöhemmin myös valmistut. Yliopiston 
opiskelijana voit täydentää instituutissa osaamis-
tasi ammattikorkeakoulun ja ammattikoulun (La- 
pin matkailuopiston) käytännönläheisillä opinto- 
jaksoilla. Voit myös osallistua yhteisille opintojak-
soille, luennoille, hankkeisiin ja projekteihin.

Matkailualan tutkimus-  
ja koulutusinstituutti MTI

...hotellinjohtaja, kongressisuunnittelija, matkailukoordinaattori, matkailun lehtori, matkailusihteeri...

luc.fi/matkailu



Euroopan maat

Brasilia

Japani

Yhdysvallat

Argentiina

Chile

Kanada

Australia

Etelä-KoreaKiina

JANI HUJANEN 
Hallintotieteen opiskelija

Vaihtomaita mm.Vaihda maata  
ja kieltä

Lapin yliopistosta voit lähteä vaihtoon ympäri maailmaa. 
Maailmalta tarttuu mukaan kielitaitoa ja kavereita sekä 
valmiuksia kansainväliselle uralle. Jos et malta lähteä 
Rovaniemeltä, tarjoamme sinulle kieliopintoja,  
kansainvälisiä intensiivikursseja sekä  
vieraskielisiä sivuaineita.  

”Parasta vaihdossa oli lähteä seikkailullisella asenteella paikkaan, 
 joka oli kaukana kaikesta erämaan keskellä. Yukonin territoriossa Kanadassa  
asuu enemmän karhuja kuin ihmisiä, ja muita vaihto-opiskelijoita oli collegella  
vain kourallinen. Tämä rohkaisi kanssakäymiseen paikallisten kanssa. Pääsin  
heidän kanssaan uskomattoman hienoihin vuoristomaisemiin laskettelemaan  
ja kevään tullessa melomaan Yukon-joelle. Opin paljon englannin kieltä ja 
Kanadan kulttuuria. Kielitaidon parantuminen helpotti myös hakemaan  
kv-tutoriksi sekä myöhemmin Erasmus Student Networkin (ESN)  
Suomen varapuheenjohtajaksi.”

ulapland.fi/kv

Kansainvälistyminen osana  
opintoja, lue lisää: 



Elämäsi opiskelijana

Opiskelijoiden Rovaniemi

Tärisevät sormesi kohtaavat paksun kirjekuoren  
Lapin yliopistosta. On aika suunnitella tulevaa 
elämää Rovaniemellä. 

Pian asut siellä, minne moni pääsee vain lomalla.  
Rovaniemi sopii bilettäjille, luontoihmisille, 
taiteilijasieluille, kulttuurin harrastajille, urheilijoille 
– eli kaikenlaisille hiihtäjille. Luonto on aina lähelläsi. 
Rovaniemellä on kumminkin sen verran urbaania  
henkeä, että kauppatarjontaa riittää vähän 
vaativammallekin shoppaajalle. Myös laskettelijat, 
lenkkeilijät, kiipeilijät ja tanssijat löytävät  
täältä onnensa.

Kun puhutaan hauskanpidosta, pitää mainita oman 
aineesi ainejärjestö. Aina on suunnitteilla seuraava 
häppeninki. Lapin yliopiston opiskelijayhteisö on 
tunnettu kaverihengestään. Pääset varmasti 
porukkaan. 

Aito opiskelija-asunto DASilta 

Domus Arctica -säätiön, DASin, asunto on kautta aikain 
ollut viihtymisen kulmakivi Rovaniemellä opiskelevalle. 
DASin asunnot sijaitsevat hyvillä paikoilla eri puolilla 
kaupunkia, myös yliopiston läheisyydessä on paljon 
asuntoja tarjolla. Asukkaiden käytössä ovat mm.  
kuntosalit, saunat ja pyykkituvat. 

 

das.fi



rovaniemi.fi

MUUTAMA FAKTA ROVANIEMESTÄ 

• Noin 60 000 asukasta, tuhansia opiskelijoita
• Runsaasti iltaelämää 
• Kansainvälinen talviurheilun ja matkailun keskus
• Hyvät kaukoliikenneyhteydet Suomeen ja ulkomaille
• Lyhyet välimatkat kaupungin sisällä
• Nykyaikaiset opiskelija-asunnot 
• Luonto lähellä, neljä kunnon vuodenaikaa

”Lauloin noin 10 vuotta Helsingin Tuomiokirkon poikakuorossa ennen muuttamistani 
Rovaniemelle. Perustin täällä ystäväni kanssa yliopistolle sekakuoron ja olen nauttinut jokaisesta 
kuoron kanssa viettämästäni hetkestä. Olemme saaneet paljon kiitosta laadukkaan  
sekakuoromusiikin tuottamisesta. Rovaniemellä on helppo harrastaa lähes mitä tahansa lajia. 
Olen jatkanut täällä myös erotuomarointia, jonka aloitin 15-vuotiaana Espoossa. Rovaniemellä 
olen harrastanut paljon ulkoilulajeja, kuten vaeltamista, marjastamista ja metsästystä, uutena 
lajina frisbeegolfia, joka on mukava ja leppoisa ajanviete kavereiden kanssa. Voin suositella 
kaikkia haastamaan itsensä löytämään uuden lajin, koska ne eivät täältä lopu kesken.” 

luc.fi/liikuntapalvelut

Sporttipassilla hiki 

Osta käyttöösi Sporttipassi, jolla pääset vapaasti  
käyttämään monenlaisia liikuntavuoroja ja lajeja.  
Passilla saat myös alennusta erilaisista hyvinvointi-  
ja liikuntakursseista ja yhteistyökumppaneiden  
palveluista. 

PEKKO LINNANMÄKI 
Oikeustieteen opiskelija



Kasvatustieteiden tiedekunta   I   ulapland.fi/ktk   I   puh. 040 484 4125 (opintopäällikkö)

Oikeustieteiden tiedekunta   I   ulapland.fi/otk   I   puh. 040 484 4004 (opintopäällikkö)

Taiteiden tiedekunta   I   ulapland.fi/ttk   I   puh. 040 356 5180 (opintopäällikkö) 

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta    I   ulapland.fi/ytk   I   puh. 040 187 6157, 040 484 4211 (opintopäälliköt)

Pohjoisen puolesta – maailmaa varten

OTA YHTEYTTÄ

Lapin yliopisto
Opiskelupalvelut
PL 122
96101 ROVANIEMI

Käyntiosoite, pääkampus: Yliopistonkatu 8, Rovaniemi

Puh. 040 485 6583

opinto@ulapland.fi

ulapland.fi
hae.ulapland.fi
facebook.com/ulapland

YLIOPISTO LÖYTYY LYHYEN

PYÖRÄILYMATKAN PÄÄSSÄ KESKUSTASTA 

Yliopiston toimipisteet

Rautatieasema

Linja-autoasema

PÄÄKAMPUS

design IRMA VARRIO   kuvat JANI HUJANEN, ARTO LIITI,  ANNA-LEENA MUOTKA, 
IIRO RAUTIAINEN, HARRI TARVAINEN, IRMA VARRIO   paino ERWEKO 2013
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