
KAUPPATIEDE JA YHTEISKUNTA-ALA
Kauppatieteen ja yhteiskunta-alan opinnot (9 kk) tarjoaa monipuolisia ja innovatiivisia 
opiskelumahdollisuuksia Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelman ja vaatimusten 
mukaisesti. Voit suorittaa kauppatieteen perusopintoja (30 op) ja sivuaineopintoja 
saman verran oman suuntautumistoiveen mukaan joko johtamisessa tai 
markkinoinnissa. Opintojen suorittaminen antaa mahdollisuuden hakea kauppatieteen 
opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon ilman pääsykoetta (ns. avoimen yliopiston väylä). 
Lisäksi linjalla on mahdollista suorittaa työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 
(25 op) tai yksittäisiä opintomoduleja monimuoto-opintoina. 

OIKEUSTIEDE
Oikeustieteen opinnot (9 kk) opiskellaan avoimen yliopiston opintoina sekä Turun 
yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan että Itä-Suomen yliopiston kauppatieteen 
laitoksen oikeudenalan opintoina. Laaja kokonaisuus (57 op) oikeustiedettä ja 
kertauskurssi kevään pääsykokeisiin valmentautumista varten antavat hyvän pohjan 
oikeustieteen osaamiselle ja lisäävät valmiuksia pääsykokeisiin. 

KUVATAIDE
Kuvataiteen opinnot (8kk) ja opintoihin liitetyt ammattitaitoa lisäävät intensiivikurssit 
ammattitaiteilijoiden johdolla muodostavat erinomaisen koulutuskokonaisuuden 
sekä taideopintoihin hakeutuville että taiteen ammattilaisille. Opinnot tarjoavat myös 
mahdollisuuden Lapin yliopiston vaatimusten mukaisten kuvataiteen perusopintojen 
(25 op) suorittamiseen. Aineopinnot (35 op) toteutetaan monimuoto-opintoina 
koostuen yhteisistä opintokokonaisuuksista, lyhytkursseista sekä henkilökohtaisesta 
ohjauksesta kehitystehtävien ja lopputyön parissa. Suoritetut avoimet yliopisto-
opinnot voi hyväksyttää tiedekunnassa osaksi tutkintoa ja niiden perusteella voi 

hakea myös tutkinnon suoritus-oikeutta yliopistoon (ns. avoimen yliopiston väylä). 
Opetus vastaa tiedekunnissa annettavaa opetusta ja todistuksilla on sama arvo kuin 
tiedekuntien vastaavista suorituksista antamilla todistuksilla.

ARKKITEHTUURI
Valmentavat opinnot (8 kk) on suunnattu arkkitehtuuriopintoihin hakeutuville. Linjalla 
annetaan korkeatasoista opetusta sekä kuvataiteen että matematiikan alueella 
yksilöllisen opetussuunnitelman puitteissa. Kuvataideopinnot koostuvat yhteisistä 
työpajoista sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta pääsykoetehtävien ja oman portfolion 
parissa. Pääset myös hyödyntämään matematiikkalinjan korkeatasoista opetusta. 

LUONNONTIEDE & MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN LINJA
Luonnontieteen opinnot (9 kk) on suunnattu lääke-, teknis- ja luonnontieteellisiin 
jatko-opintoihin hakeutuville. Opinnot sisältävät fysiikkaa, kemiaa, biologiaa ja 
matematiikkaa siten, että opiskelija voi yksilöllisen opintosuunnitelman puitteissa 
kehittää haluamiaan alueita. Lisäksi on mahdollista valita lyhyempi opintokokonaisuus 
(4,5 kk) joka on suunniteltu erityisesti kevään pääsykokeisiin valmentautuville. 
Matemaattis-luonnontieteellinen linja luonnontiedelinjan rinnalla on tarkoitettu 
erityisesti kehittämään ammattitutkinnon suorittaneiden valmiuksia jatkaa 
teknispainotteisissa opinnoissa AMK-tai yliopistotasolla.

MATEMATIIKKA
Jo käsitteeksi muodostunut Päivölän matematiikkalinja tarjoaa opiskeluvaihtoehdon 
matemaattisista aineista kiinnostuneille peruskoulunsa päättäneille nuorille. Linja 
antaa mahdollisuuden suorittaa lukio-opinnot kahdessa vuodessa Tietotien lukiossa 
Valkeakoskella. Lisäksi opiskelijat pääsevät kehittämään osaamistaan Päivölä Student 
Innovation Lab:ssa (PSIL) erilaisissa projekteissa teknologian parissa. Linjalla on 
mahdollisuus suorittaa myös yliopistokursseja. Päivölän matematiikkalinja on ainoa 
laatuaan ja niittänyt ansaittua mainetta alan taitokilpailuissa.

MATKAOPASKOULU
Päivölän Matkaopaskoulu on ainoa laatuaan Pohjoismaissa ja erittäin suosittu 
koulutus.Opetuksesta puolet tapahtuu ulkomailla missä opiskelijat pääsevät 
harjoittelemaan matkaoppaana toimimista aidossa ympäristössä ja olosuhteissa. 
Opetettavia aiheita ovat mm. asiakaspalvelu- ja kriisinhallintataidot, matkailun 
perusteet, retket ja opastukset, lentokenttäkuljetukset ja kielistä opiskellaan sekä 
englantia että ruotsia. Päivölän opiston kanssa yhteistyössä toimivat matkanjärjestäjät 
(Tjäreborg, TUI, Apollomatkat ja Matkavekka) rekrytoivat ulkomaan kohdeoppaansa 
suoraan Matkaopaskoulusta. Valmistuvien oppaiden työllistymisprosentti on varsin 
korkea. 

PÄIVÖLÄ VASTAA TÄMÄN PÄIVÄN KOULUTUSTARPEISIIN

Päivölän opisto tarjoaa korkeatasoista tiedepainotteista opetusta, joka toteutetaan 
yhteistyössä Suomen eri yliopistojen kanssa. Voit suuntautua kauppatieteisiin, jolloin 
60 op suorittaminen avaa väylän hakea tutkinto-opiskelijaksi suoraan yliopistoon. 
Oikeus- ja Luonnontiedelinjalta saat hyvät valmiudet oikeus- tai hallintotieteellisiin tai 
vaihtoehtoisesti lääketieteen ja teknis-tieteellisiin pääsykokeisiin ja jatko-opintoihin. 
Kuvataidelinjalla voit suorittaa avoimen yliopiston perus- ja aineopintoja tai täydentää 
aiempaa ammattiosaamistasi, sekä valmentautua jatko-opintoihin kuvataiteen tai 
arkkitehtuurin alueelle. Monet valitsevat tieteiden sijaan Matkaopaskoulun, jossa jo 
opiskeluvaiheeseen sisältyy oppijakso ulkomailla. Matematiikkalinjalla voit yhdistää 
opintoihin ylioppilastutkinnon suorittamisen, matematiikan opiskelun ja työharjoittelun 
ohjelmistoprojektien parissa. 
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Lue lisää opinnoista ja opiskelusta Päivölän opistossa osoitteessa www.paivola.fi.

YHTEISTYÖTÄ YLIOPISTOJEN KANSSA
Päivölän opistossa opiskelu tähtää oman osaamistason kasvattamiseen sekä hyvien 
valmiuksien hankkimiseen jatko-opintoja, pääsykokeita sekä työelämää ajatellen. 

Päivölän opisto on yksityinen, puolueeton ja riippumaton oppilaitos. Päivölän 
opisto on profiloitunut tiedeaineisiin, joissa opetuksemme täyttää korkeakoulutason 
vaatimukset. Päivölän opisto on yhteistyössä Suomen eri yliopistojen kanssa luonut 
erittäin onnistuneet koulutus- ja opetussuunnitelmat, joiden avulla turhia välivuosia 
ei tule. Hyväksiluettavien opintopisteiden ansiosta opiskeluaika yliopistossa lyhenee 
huomattavasti. 

Kaikki opinnot ovat opintotukijärjestelmän piirissä ja saatu opintotuki ei vaikuta 
yliopiston tai korkeakoulun opintotukikuukausiin. Opiskelupaikka Päivölän opistossa 
ei muuta asemaa ensikertalaiskiintiössä jatko-opintoihin haettaessa. 

LYHYTKURSSEJA, TILAISUUKSIA, TAPAHTUMIA
Varsinaisen opetustoiminnan lisäksi Päivölän opisto järjestää lyhytkursseja 
erilaisille ryhmille, organisaatioille ja yrityksille. Kursseille voi tulla harrastamaan, 
kehittämään omia taitoja tai ammatillista osaamista. Päivölän opiston idyllinen miljöö 
ja oman keittiön palvelut tarjoavat erinomaiset puitteet myös erilaisten tilaisuuksien 
järjestämiseksi opistolla, olipa kyseessä kokous tai firman koulutuspäivä, perhejuhla, 
saunailta tai työporukan TYKY-päivä. Kansalaistiedon kurssi elokuussa kokoaa 
Päivölään vuosittain noin 140 lukiolaista ympäri Suomen ja esimerkiksi musiikkileirejä 
järjestämme vuoden aikana useita.
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