
Tampereen 
kesäyliopisto

Kaikille avoin – ympäri vuoden

30
oppiainetta

12 kieltä

5000
opiskelijaa

10 000
opintopistettä

11
Yhteistyökor-

keakoulua



Miksi opiskella avoimia yliopisto-opintoja
• Uusi lukiolaki: opiskelijalle tarjotaan jo lukio-opintojen aikana mahdollisuus tutustua 

korkeakouluopintoihin.

• Voit sisällyttää suorittamasi korkeakoulukurssit lukion kurssikertymääsi opinto-ohjaajan/rehtorin 
hyväksyminä. 

• Saat kokemuksia korkeakouluopiskelusta ja sen edellyttämistä valmiuksista.

• Tutustut yhteen tai useampaan opintoalaan tai oppiaineeseen – helpottaa oman opiskelualan valintaa.

• Kesäyliopistossa joitain opintoja voi suorittaa myös kesällä. Kesäyliopisto toimii ympäri vuoden. 

• Pääsykokeisiin valmistautuminen helpottuu. 

• Voit saada suorittamasi opinnot liitettyä tutkintoosi myöhemmin, kun opiskelet korkeakoulussa.

• Lukion jälkeen voit hyödyntää mahdollisen välivuoden – pääset elämässä eteenpäin, kohti tavoitteitasi.

• Opiskelu on mahdollista työn ohella.
• Joissakin oppiaineissa voi hakea yliopistoon avoimen yliopiston väylän kautta, ilman pääsykokeita.
• Avoin yliopisto-opiskelu ei muuta asemaasi ensikertalaisena korkeakoulujen opiskelijavalinnassa.



Avointa korkeakouluopetusta järjestävät

Lukio-opiskelijana voit saada oikeuden opiskella avoimia korkeakouluopintoja maksutta. 
Oma lukiosi maksaa silloin opinnoistasi. 

Muille avoin korkeakouluopiskelu on maksullista. Hinnat vaihtelevat opintojen järjestäjästä 
ja laajuudesta riippuen.  

• yliopistot ja ammattikorkeakoulut itse omien opetussuunnitelmiensa mukaan

• kesäyliopistot
• kansanopistot
• kansalaisopistot

yhteistyössä korkeakoulujen kanssa, niiden opintovaatimusten mukaisesti



• Korkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmän uudistuessa todistusvalinnan ja 
valintakokeiden rinnalle tarvitaan vaihtoehtoisia hakutapoja yliopistoon.

• Valtakunnallinen hanke, jossa tavoitteena luoda uusia vaihtoehtoisia reittejä 
yliopistoon.

• Hankkeessa mukana 11 yliopistoa
• Hankkeessa pilotoidaan ja testataan erilaisia avoimen väyliä yliopistoon. 

Pilottiväyliä esimerkiksi: kauppatieteissä, teologiassa, tekniikan aloilla ja 
yhteiskuntatieteissä.

• Kaikki avoimen yliopiston väylät os. https://www.avoin.jyu.fi/fi/avoin-
yliopisto/hankkeet/try/opiskelijalle/avoimen-vaylan-haku

https://www.avoin.jyu.fi/fi/avoin-yliopisto/hankkeet/try/opiskelijalle/avoimen-vaylan-haku


Tampereen kesäyliopistossa voit tutustua 
korkeakouluopiskeluun erityisillä 

tutustumiskursseilla (maksuttomia) tai eri aineiden 
perus- ja johdantokursseilla. 

• Korkeakouluilla tarjonnassa erityisesti lukiolaisille 
tarkoitettuja tutustumiskursseja 

• Tampereen yliopiston Juniversity: 
Tiedettä ja toimintaa lapsille sekä nuorille 
(kurssit Korota-tarjottimella)

• Tampereen ammattikorkeakoulussa kaikki 
tutkinto-ohjelmien opintojaksot mahdollisia 
kurkistuskursseiksi (yhteys avoimeen 
ammattikorkeakouluun, jos kiinnostaa)

Avoimen korkeakoulun väylän kautta opiskelijaksi

Tutustumiskurssit korkeakouluun: ”Korkeakoulukurkistus”

Tampereen kesäyliopistossa Vaasan yliopiston 
kauppatieteen opintoväylä: 
• pääainevaihtoehdot johtaminen ja organisaatiot 

sekä markkinointi 
• Väylän kautta hakuun vaaditaan noin 60 

opintopistettä,  joista n. 30 op haluttua 
pääainetta suoritettuna painotetulla keskiarvolla 
vähintään arvosanalla 3.

• Eri korkeakoulujen ja eri opintoalojen 
väylämahdollisuudet ja –vaatimukset vaihtelevat

• Tampereen yliopistossa tekniikan alan väyläopintoja: 
esim. lyhyt väylä (20 op), pitkä väylä (40 op) 

• Tampereen ammattikorkeakoulussa polkuopinnot: 
• 60 op polkuopintoja       voit hakea amk-tutkinto-

opiskelijaksi avoimen väylän kautta

https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/avoimet-
korkeakouluopinnot

https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/avoimet-korkeakouluopinnot


Tutustumiskurssit yliopisto-opintoihin

• Tampereen kesäyliopisto 
yhteistyössä Vaasan yliopiston 
kanssa

• erityisesti lukiolaisille jatko-
opintojen suunnittelun tueksi

• mahdollisuus tutustua oppiaineisiin 
ja yliopisto-opiskeluun

• nonstop-verkkokursseina omaan 
tahtiin

• kaikille maksuttomia
• Ilmoittautuminen: 

www.tampereenkesayliopisto.fi

Tutustu kauppatieteisiin 3 op
• taloustiede, johtaminen, laskentatoimi ja rahoitus, 

markkinointi, kansainvälinen liiketoiminta ja 
talousoikeus 

Sinustako hallintotieteilijä? 2 op
• aluetiede, julkisjohtaminen, julkisoikeus, sosiaali-

ja terveyshallintotiede

Tutustu viestintätieteisiin 2 op
• työelämäviestintä, digitaalinen viestintä, 

organisaatioviestintä, tekninen viestintä, 
pelitutkimus ym. 

http://www.tampereenkesayliopisto.fi/


Kauppatieteen opintopolku Vaasan yliopistoon

Ylioppilas X on hakenut 
yliopistoon kauppatieteitä 
opiskelemaan, mutta ei tullut 
valituksi opintoihin. Hän 
hyödyntää välivuoden 
opiskellen.

Ylioppilas X aloittaa 
kauppatieteiden 

opiskelun Tampereen 
kesäyliopistossa ja tekee 

samalla sivutoimisesti 
töitä.

Ylioppilas X hakee 
seuraavana keväänä 
opiskelemaan 
kauppatieteitä. Hän tulee 
valituksi normaalin 
opiskelijavalinnan kautta.

Ylioppilas X saa 
hyväksiluettua välivuoden 

aikana suorittamansa 
opinnot.

Ylioppilas x ei 
pääse seuraavana 

keväänä 
opiskelemaan 

kauppatieteitä. Hän 
jatkaa 

kauppatieteen 
opintojaan 

kesäyliopistossa.

Ylioppilas X suorittaa 
kahden välivuotensa 
aikana yhteensä 60 
op ja pääsee Vaasan 
yliopistoon avoimen 

yliopiston väylän 
kautta opiskelemaan. 



Kauppatieteen opinnot Tampereen kesäyliopistossa

• Vaasan yliopiston 
opintovaatimusten mukaan

• mahdollisuus saada 
henkilökohtaista 
opintoneuvontaa, 
opintosuunnitelman 
tekeminen

• maksuton opintoinfo 
syyskuun alussa ennen 
syksyn opintojen alkua

• opiskelu- ja suoritustavat 
vaihtelevat kursseittain

• Johdon laskentatoimi 3 op, alk. 4.11.
• Relationship Marketing 7 op, alk. 11.11.
• Talousoikeuden ja liiketoimintaetiikan perusteet 3 

op, alk. 16.12.
• Ruotsia kauppatieteilijöille 5 op verkkokurssi, alk. 

8.1. Huom! lähtötasotesti 2.12.
• Henkilöstöjohtaminen 7 op, alk. 16.1.
• Tilastotieteen perusteet 5 op verkkokurssi, alk. 27.1.
• Reading and writing skills in English, alk. 1.2.
• Akateemiset viestintätaidot 3 op, alk. 3.2.
• Rahoituksen perusteet 4 op, alk.3.2.
• Loista esiintyjänä 2 op , alk. 23.3.
• Taloustieteen perusteet 6 op, alk. 4.5.



Oikeustieteelliset opinnot

Minustako 
oikeustieteilijä? 

Välivuosi opiskellen ja 
valmistautuen 

seuraavan kevään 
pääsykokeisiin.

Orientoiva opintojakso:
Johdatus 

oikeustieteeseen (5 op) 
-opintojakso syksyllä. 

Voit osallistua 
opintojaksolle myös jo 
lukio-opintojesi aikana.

Pääsykokeisiin 
valmistautuminen 

helpottuu, kun 
aihepiiri ja keskeiset 

käsitteet tulevat 
tutuksi.

Kun tulet valituksi 
yliopistoon oikeustieteen 
opiskelijaksi, voit saada 

suorittamansa opinnot osin 
sisällytettyä tutkintoosi.

Lukuvuonna 2010 – 2020:
Lukuvuonna 2019 – 2020:

• Kansainvälinen oikeus 6 
op 

• Työoikeus 7 op
• Perhe- ja 

jäämistöoikeus 7 op 
• Valtiosääntöoikeus 7 op

Turun yliopiston 
opintovaatimusten mukaisia 

opintojaksoja. 

Minustako 
oikeustieteilijä –testi 

Itä-Suomen yliopiston 
(UEF) sivuilla



Luonnontieteiden opintotarjontaa Tampereen 
kesäyliopistossa

• Jokaiseen opintojaksoon kuuluu 6 
opintoryhmätapaamista 
Tampereella. 

• Opinnot sopivat lukiolaisille ja esim. 
biologian, lääketieteen, farmasian 
tai ympäristötieteen aloille 
suuntaaville välivuoden viettäjille. 

Elämän perusedellytykset maapallolla 5 op (JY)
Opintoryhmä 2.10.-27.11.2019, tehtävät ja tentti.
Esitietoina BI01 ja BI02.

Ihmisen fysiologia  2 op (TY)
Opintoryhmä 28.10.2019-3.2.2020, verkko-opiskelu ja 
kirjallisuustentti.
Esitietoina BI04.

Solun elämä 5 op (JY)
Opintoryhmä 8.1.-4.3.2020, tehtävä ja lopputentti 
luennoista ja kirjallisuudesta. 
Esitietoina BI03. 



Psykologian opinnot Tampereen kesäyliopistossa

Oletko 
kiinnostunut 

ihmisen 
kehittymisestä, 

toiminnasta, 
tunteista ja 
ajattelusta?

Kehityspsykologia I 5 op 
Opintoryhmä 24.9.-19.11.
Opintoryhmätyöskentelyä, 
tallenneluentoja sekä erilaisia tehtäviä, 
mm. henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman laatiminen, 
tieteellisen kirjoittamisen harjoitus sekä 
esitelmä yksilö- tai parityönä. 
Opintojakson päättötehtävä on 
itsenäinen oppimistehtävä Moodlessa.

Kliininen psykologia I, 
Terveyden ja mielentervey-
den psykologia 5 op
Opintoryhmä 14.1.-10.3.2020 
Opintoryhmätyöskentelylä, 
tallenneluentoja sekä erilaisia 
tehtäviä. Opintosuoritus muodostuu 
kahdesta pääkokonaisuudesta: 
esitelmästä ja Moodle-tentistä.

Kumpaankin opintojaksoon kuuluu 7 opintoryhmätapaamista Tampereella. 
Opintojaksot ovat Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaisia.



Mitä lähtisin opiskelemaan?

En oikein tiedä, mitä 
alaa lähtisin 

opiskelemaan. 
Haluan pitää välivuoden ja 

kypsytellä suunnitelmiani. Samalla 
voin tehdä töitä ja saada arvokasta 

työelämäkokemusta. 

Kasvatustieteet eivät sittenkään 
tunnu omalta jutulta, mutta 

opiskelu ei ollut turhaa, sillä voin 
hyödyntää opintoja sivuaineena. 

Pyrin kevään yhteishaussa 
opiskelemaan haluamaani alaa. 

Minun on helpompi valmistautua 
pääsykokeeseen, kun perusasiat 

ovat jo tulleet tutuiksi. 

Tultuani valituksi yliopistoon tai 
korkeakouluun, voin saada 

suorittamani opinnot sisällytettyä 
tutkintooni. 

Osallistun kesällä kasvatustieteiden 
opintoihin, koska opettajan ura voisi 

kiinnostaa minua. 

Kokeilen vuoden aikana yksittäisiä 
opintojaksoja eri aloilta. 

Tutustuttuani opintoihin tiedän, 
mitä haluan opiskella. 

Voin myös kehittää kielitaitoani. 

?



Kielten opiskelu Tampereen kesäyliopistossa

Kielet lukuvuonna 2019-2020: 
• englanti
• espanja
• italia
• japani
• kiina
• korea
• ranska 
• ruotsi
• saksa
• suomi
• venäjä

• Kielten alkeis- ja jatkokursseja, erilaisia suullisen 
ja kirjallisen taidon kursseja sekä teemakursseja

• Opetusta ympäri vuoden: kursseja alkaa syksyllä, 
tammikuussa ja kesällä

• Oppitunnit pääasiassa illalla 
• Yliopiston tai kesäyliopiston tiloissa
• Ryhmät yleensä pieniä
• Opettajat useimmiten natiiveja
• Osa kursseista korkeakoulujen opintovaatimusten 

mukaisia 
• lukio-opiskelijalla mahdollisuus maksuttomaan 

opinto-oikeuteen (ilmoittautuminen Korota-
tarjottimen kautta) 

Englanti ei yksin riitä, on tärkeää osata myös 
muita kieliä!



Korota-tarjotin
• toisen asteen opiskelijoille avoimia

yliopisto- ja ammattikorkeakoulu-
opintoja (myös kieliopintoja)

• Tampereen yliopisto, Tampereen 
ammattikorkeakoulu ja Tampereen 
kesäyliopisto

• maksuttomia lukio-opiskelijalle, jos oma 
opo ja rehtori hyväksyvät 
ilmoittautumisen (riippuen ko. lukion 
yhteistyösopimuksen kattavuudesta)

• reaaliaineiden kertauskursseja kesällä
• ”kesälukio”: tiettyjä lukion 

opetussuunnitelman mukaisia kursseja 
kesällä

• Tampereen kesäyliopiston järjestämiä
• opiskelija maksaa oma-vastuuosuuden 

50 €

Ilmoittautuminen Korota-tarjottimen kautta:
https://korota.blogit.tampere.fi



• englanti 
• ruotsi 
• matematiikka (lyhyt ja pitkä)
• psykologia
• fysiikka
• kemia

135 – 150 € / kurssi

Ilmoittautumiset: 
www.tampereenkesayliopisto.fi

• englanti
• ruotsi
• matematiikka (lyhyt ja pitkä)
• reaaliaineet lukioyhteistyösopimuksella:

• biologia
• fysiikka
• historia
• kemia
• maantiede
• psykologia
• terveystieto
• yhteiskuntaoppi

Kertausta ylioppilaskokeisiin
Abikurssit lukulomalla 

ennen kevään yo-kirjoituksia Abi- ja lukiolaiskurssit kesällä



• englanti – ENA03
• historia – HI01,HI02 ja HI03
• yhteiskuntaoppi – YH01, YH02 ja YH03
• matematiikka (lyhyt) – MAB05 ja MAB06
• matematiikka (pitkä) – MAA10
• filosofia – FI01 ja FI02
• biologia – BI02
• ruotsi – RUB05
• uskonto – UE02
Tiedot alustavia, tarjonta varmistuu viimeistään tammikuussa. 
Joitakin kursseja toteutetaan verkkokursseina.

”Kesälukio”
Kesäkuulle 2020 suunnitteilla lukiokursseja:

Ilmoittautuminen Korota-tarjottimen kautta:
http://korota.blogit.tampere.fi/



Kiitos!
• Avoinna kaikille, ympäri vuoden
• Abi- ja lukiolaiskursseja kesäisin

ja keväisin
• Lukion opetussuunnitelman

mukaisia kursseja kesällä
• Mahdollisuus tutustua avoimiin

korkeakouluopintoihin maksutta
Korota-tarjottimen kautta

• Voit hyödyntää välivuoden
opiskelemalla eri korkeakoulujen
opintoja, Tampereelta käsin!


	Tampereen kesäyliopisto
	Miksi opiskella avoimia yliopisto-opintoja
	Avointa korkeakouluopetusta järjestävät
	Dia numero 4
	Dia numero 5
	Tutustumiskurssit yliopisto-opintoihin
	Kauppatieteen opintopolku Vaasan yliopistoon
	Kauppatieteen opinnot Tampereen kesäyliopistossa
	Oikeustieteelliset opinnot
	Luonnontieteiden opintotarjontaa Tampereen kesäyliopistossa
	Psykologian opinnot Tampereen kesäyliopistossa
	Mitä lähtisin opiskelemaan?
	Kielten opiskelu Tampereen kesäyliopistossa
	Korota-tarjotin
	Dia numero 15
	Dia numero 16
	Kiitos!

