
Taideyliopiston valinnat 2021
Konstuniversitetets urval 2021



• Valintaoppaat julkaistaan TaiYn www-sivuilla 
lokakuun lopussa tai marraskuun alkupuolella

• Hakuaika: 7.-20.1.2021 (korkeakoulujen 
kevään 2021 ensimmäinen yhteishaku)

• Kandivalinnan tulokset julkaistaan 7.4., 12.5. 
tai 2.6.2021 koulutusohjelmasta riippuen 

Yleistä 2021 valinnoista
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• Ansökningsguiderna publiceras på
Konstuniversitetets www-sidor i slutet av oktober
eller i början av november

• Ansökningstid: 7-20.1.2021 (första gemensamma 
ansökan våren 2021)

• Resultaten av antagning av studerande delges 7.4, 
12.5 eller 2.6 beroende på utbildningsprogrammet

Allmänt om urvalen 2021 
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• Valintakokeet pääosin toukokuussa

• Valintakokeita järjestetään sekä lähikokeina että 
etäkokeina (videot, etäyhteydellä toteutettavat osiot)

• Mikäli pandemiatilanne niin vaatii, paikan päällä 
toteutettaviksi suunnitellut valintakokeet muutetaan 
etäkokeiksi

Yleistä 2021 valinnoista
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• Urvalsproven ordnas huvudsakligen i maj

• Urvalsprov ordnas både på plats och distans (video, 
fjärranslutning)

• Om pandemisituationen så kräver, ändras urvalsprovet
som planerats att hållas på plats till distansprov

Allmänt om urvalen 2021
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• Taideyliopisto ei käytä ensikertalaisten kiintiöitä 
vuoden 2021 valinnoissa (pienet, monikieliset 
hakukohteet; taidealojen erityispiirteet)

• Taideyliopistossa jatkossakin valintakokeet (ei 
todistusvalintaa)

• Ennakkotehtävien ja muiden materiaalien palautus 
Opintopolun liitepalvelun kautta (myös KuvAn
kandivalinnan teosportfoliot palautetaan 
ensimmäistä kertaa täysin sähköisinä tammikuun
hakuaikana)

Yleistä 2021 valinnoista



• Konstuniversitetet har inte kvoter för förstagångssökande
vid urvalen 2021 (små, flerspråkiga ansökningsmål; 
konstbranschens särdrag)

• Konstuniversitetet kommer att ha urvalsprov i framtiden
också (ingen betygsansökan)

• Förhandsuppgifter och annat material lämnas in via 
Studieinfo-tjänsten (också Bildkonstakademins
arbetsportfolio lämnas in för första gången elektroniskt i 
januari)

Allmänt om urvalen 2021 



5,5-v kuvataiteen kandidaatin ja maisterin 
tutkintoon johtava koulutus (3,5 v+2 v)

• Aloituspaikkojen määrä vuonna 2021 
enintään 25

• Erikieliset opiskelijat (suomi, ruotsi, englanti) 
hakevat samaan koulutusohjelmaan. Opetus 
pääasiassa suomeksi ja englanniksi, 
suorituksia voi tehdä myös ruotsiksi

Kuvataideakatemian 
hakukohteet 2021
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5,5-årig utbildning som leder till kandidat- och
magisterexamen i bildkonst (3,5 år + 2 år)

• Antal nybörjarplatser högst 25 år 2021

• Sökande med olika språkkunskaper (finska, svenska
engelska) söker till samma utbildningsprogram. 

• Undervisning sker i huvudsak på finska och
engelska, men man kan studera delvis på svenska

Bildkonstakademins
ansökningsmål 2021
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Kuvataiteen koulutusohjelmassa (5,5-v. 
koulutus) ensimmäisen vuoden  aikana valitaan 
yksi neljästä opetusalueesta:
• Kuvanveisto
• Maalaus
• Taidegrafiikka
• Tila-aikataiteet (liikkuva kuva, valokuvaus 

sekä paikka- ja tilannesidonnaiset taiteet)

Kuvataideakatemian 
hakukohteet 2021
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Under första studieåret i 
utbildningsprogrammet i bildkonst (5,5-årig 
utbildning) väljer man ett av de fyra
studieområden:
• Skulptur
• Måleri
• Konstgrafik
• Tid och rumskonst (rörlig bild, fotografi 

och plats- och situationsbunden konst)

Bildkonstakademins
ansökningsmål 2021
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3-v. taiteen kandidaatin tutkintoon johtava 
koulutus (3 v)

• Uusi nykytaiteen tutkimukseen ja teoriaan 
keskittynyt kandidaattitason tutkinto-ohjelma

• Tavoitetutkinto taiteen kandidaatti (TaK) 
• Aloituspaikkojen määrä vuonna 2021 

enintään 8
• Suomenkielinen koulutusohjelma

Kuvataideakatemian 
hakukohteet 2021
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Utbildning som leder till konstkandidatexamen
(3 år)

• Nytt utbildningsprogram med focus på
samtida konstforskning och teori

• Målexamen konstkandidatexamen (KoK) 
• Antal nybörjarplatser högst 8 år 2021  
• Finskspråkigt utbildningsprogram

Bildkonstakademins
ansökningsmål 2021
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• Aloituspaikkoja n. 185-190 vuonna 2021 (ei 
määriteltyjä sisäänottomääriä koulutus-
ohjelmiin)

• Suurimmassa osassa koulutusohjelmia haku 
järjestetään joka vuosi (vuonna 2021 ei ole 
hakua Global Music -ohjelmaan)

Sibelius-Akatemian 
hakukohteet 2021
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• Sammanlagt ca 185-190 nybörjarplatser 2021 
(ej bestämt antal nybörjarplatser till de olika
utbildningsprogrammen)

• Största delen av utbildningsprogrammen tar in 
nya studerande varje år (ingen ansökan till
Global Music -utbildningsprogrammet 2021)

Sibelius-Akademins
ansökningsmål
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• Ruotsinkielistä koulutusta musiikkikasvatuksen 
sekä kirkkomusiikin koulutusohjelmissa 

• Global Music -koulutusohjelma pelkästään 
englanninkielinen

• Muut kandi+maisteriohjelmat monikielisiä 
(suomi, ruotsi, englanti)

Sibelius-Akatemian 
hakukohteet 2021
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• Svenskspråkig utbildning i 
utbildningsprogrammen i musikpedagogik och
kyrkomusik

• Global Music –engelskspråkigt
utbildningsprogram

• Övriga kandidat+magisterprogram är
flerspråkiga (finska, svenska, engelska)

Sibelius-Akademins
ansökningsmål 2021
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Sibelius-Akatemian 
hakukohteet 2021
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5,5-vuotinen kandi+maisterikoulutus
• Jazz 
• Kansanmusiikki 
• Kirkkomusiikki
• Klassinen musiikki (instr. tai laulutaide)
• Musiikin johtaminen
• Musiikkikasvatus 
• Musiikkiteknologia
• Sävellys ja musiikinteoria



Sibelius-Akademins
ansökningsmål 2021
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5,5-årig kandidat+magisterutbildning
• Jazz 
• Folkmusik
• Kyrkomusik
• Klassisk musik (instrument eller 

sångkonst)
• Dirigering
• Musikpedagogik
• Musikteknologi
• Komposition och musikteori



Viisivuotiset kandi + maisteri -koulutusohjelmat: 

• Dramaturgia ja näytelmän kirjoittaminen, 4 aloituspaikkaa 
• Esittävien taiteiden lavastus, 4 aloituspaikkaa > UUSI
• Näyttelijäntaide (ruotsinkielinen), 12 aloituspaikkaa 
• Näyttelijäntaide (suomenkielinen), 12 aloituspaikkaa
• Ohjaus, 4 aloituspaikkaa 
• Valosuunnittelu, 4 aloituspaikkaa 
• Äänisuunnittelu, 4 aloituspaikkaa

Teatterikorkeakoulun 
hakukohteet 2021
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Kandidat + magister –utbildningsprogram (5-årig utbildning) och
antal nya studerande: 

• Dramaturgi och skrivande av pjäser, 4
• Design för scenkonst, 4 (Nytt utbildningsprogram)
• Skådespelarkonst (på svenska), 12
• Skådespelarkonst (på finska), 12
• Regi, 4  
• Ljusdesign, 4  
• Ljuddesign, 4 

Teaterhögskolans
ansökningsmål 2021
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2021 ei hakua:

• Tanssitaide – kolmevuotinen suomenkielinen kandi-
koulutusohjelma (seuraava haku todennäköisesti 2022)

Teatterikorkeakoulun 
hakukohteet 2021
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2021 ingen ansökan

• Danskonst – treårig kandidatutbildning på finska
(nästa ansökningstid antagligen 2022)

Teaterhögskolans
ansökningsmål 2021
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Kiitos / Tack
kuva.hakijapalvelut@uniarts.fi
siba.hakijapalvelut@uniarts.fi
teak.hakijapalvelut@uniarts.fi
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