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Millaista biologiaa Turussa voi
opiskella?

• Turun yliopiston tarjonta: 
- Läpileikkaus elämän järjestäytymisen eri
tasoista - molekyyleistä ekosysteemeihin



Millaista biologiaa Turussa voi
opiskella?

• Mahdollisuus yhdistää biologian eri aiheita
biologian kulmakiven, evoluution
perusajatuksen ympärille

• Turun yliopistossa on monia vahvoja
tutkimusryhmiä, joiden vaikutus näkyy mm. 
opetuksessa



Tutkimusryhmien aiheita biologian laitoksella

– Arktisten maaekosysteemien tutkimus
– Eläinpopulaatioiden kannanvaihtelut
– Evoluutiobiologia (Ihminen, Burman norsut)
– Evoluutiopsykologia
– Fotosynteesi
– Herbivoriatutkimus
– Itämeren litoraaliyhteisöjen säätely
– Molekyyligenetiikka
– Populaatiogenetiikkaa (esim. lohi)
– Puutiaisten levinneisyys, biologia ja taudit
– Sinilevät vedyntuottajina
– Trooppisten sademetsien tutkimus
– Vieraslajien levinneisyys
– Ympäristön muutosten vaikutus eläinten fysiologiaan…



Biologista opetusta antaa
• Biologian laitos

Fysiologian ja genetiikan osasto
Ekologian ja evoluutiobiologian osasto

• Biokemian laitos
Molekulaarisen kasvibiologian osasto

• Koe-eläinkeskus

• TY:n biodiversiteettiyksikkö
Aerobiologian yksikkö
Eläin- ja kasvimuseo
Lapin tutkimuslaitos Kevo
Ruissalon kasvitieteellinen puutarha
Saaristomeren tutkimuslaitos



Biologin tutkinnot
– Luonnontieteiden kandidaatti -tutkinto
– Filosofian maisteri: 4 vaihtoehtoista tutkintoa

Biologian laitoksella
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-->> Filosofian tohtori (lisensiaatti)

• Biologian opettaja
• Ekologia ja evoluutiobiologia
• Fysiologia ja genetiikka
• MDP in Biosciences, Evolutionary Biology



Teemat FM-opinnoissa
– Biologian opettajan linja

• Ei erityistä teemaa – toinen opettava aine
– Ekologian ja evoluutiobiologian linja

• Eliömaantiede ja evoluutioekologia
• Marine and Coastal Environment
• Suojelubiologia
• Taksonomia ja systematiikka

– Fysiologian ja genetiikan linja
• Genetiikan laaja-alaiset teemaopinnot
• Ihmisgenetiikka
• Molekyyli- ja mikrobigenetiikka
• Soveltava fysiologia ja solubiologia

– MDP in Biosciences, Evolutionary Biology
• Ihmisgenetiikka
• Molekyyli- ja mikrobigenetiikka
• Taksonomia ja systematiikka



Haku biologian tutkinto-ohjelmaan
~ Biologian hakukohde

yhteisvalinnassa (2020)
(https://opintopolku.fi/)

VALINTATAPA ALOITUSPAIKAT ENSIKERTALAISET

TODISTUSVALINTA 26 21
VALINTAKOEVALINTA 24 12

YHTEENSÄ 50 33

Valinta Turun yliopiston biologian hakukohteeseen:



Todistusvalinta
- 26 uutta opiskelijaa todistuspisteiden perusteella ilman 

valintakoetta. Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut 
suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Helsingin 
saksalaisen koulun lukion RP-/DIA-tutkinnon

- Ensikertalaisille on varattu 21 paikkaa

- Otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2021 suomalaisen 
ylioppilastutkinnon suorittavat, joiden tiedot ovat 
ylioppilastutkintorekisterissä 18.5.2021

- IB-, EB- ja DIA-tutkinnon keväällä 2021 suorittavat: Katso 
opintopolusta!

- Sinun ei tarvitse itse ilmoittaa, haetko todistusvalinnassa – huomio 
koulutustaustasi soveltuvuuden mukaan



Voit saada pisteitä viidestä aineesta:

• Äidinkieli

• Biologia

• Matematiikka (pitkä tai lyhyt)

• Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

• Kieli(stä)

Jos sinulta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, et saa siitä 
pisteitä. Sinut kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa, 

mikäli kynnysehdot täyttyvät.

Todistusvalinnnan pisteytys



Valintakoevalinta

- Valintakoemenestyksen perusteella valitaan 24 uutta 
opiskelijaa

- Valintakokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset 
hakijat

- Ensikertalaisille valintakoevalinnasta on varattu 12 
paikkaa

- Jos sinut on hyväksytty todistusvalinnassa ensimmäiselle 
hakutoiveellesi, et voi osallistua enää valintakokeeseen 
muuta kuin siinä tapauksessa, että… katso opintopolusta!



Biologia, luonnontieteiden kandidaatti 
ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

• Valituilla on oikeus suorittaa sekä 
luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK)  
biologian tutkinto-ohjelmassa että filosofian 

maisterin tutkinto (FM) yhdessä neljästä 
ylemmästä tutkinto-ohjelmasta



Millainen valintakoe on?
Viime vuosina esseetyyppisiä- ja aineistokysymyksiä 

valintakoekysymykset 2001-2020

Valintakoe kevät 2021 (2.6.2021 klo 14:00 - 17:00):

• Valintakoe perustuu lukion biologian koko oppimäärään
• Kokeessa on viisi pakollista tehtävää, joista ensimmäinen on karsiva 

monivalintatehtävä
• Tehtävät on laadittu siten, että ne mittaavat kykyä hahmottaa suuria 

kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa
• Vastausten pituus on rajattu
• Koetehtävät voivat perustua koetilaisuudessa jaettavaan kirjalliseen 

aineistoon (voi olla englanninkielistä)



Missä biologian laitos sijaitsee?

Natura

Quantum



Millaista on biologian opiskelu Turun 
yliopistossa?

• Sopivan kokoinen kaupunki
• Yhtenäinen kampus kaupungin ytimessä
• Monipuolinen ja korkeatasoinen opetus
• Hyvät kansainväliset yhteydet
• Aktiivinen opiskelijajärjestö – Synapsi r.y.
• Paljon bioalan yrityksiä

• Opiskelu on elämän parasta aikaa!!!



Opiskelun vapaus… ja vastuu

• Yliopiston tavoitteena vuorovaikutteinen opetus-
ja oppimiskulttuuri

• Opiskelijat yhteistyökumppaneina ja 
voimavarana

• Vastuu omasta oppimisesta ja opintojen 
etenemisestä
• Rakenteen ja ajoituksen suunnittelu: henkilökohtainen 

opintosuunnitelma (hops)



Mihin biologian opiskelu johtaa?

• Suoraan ammattiin vain biologian opettajat
• Muutoin opiskelu antaa valmiudet luoda itselleen 

uran hyvin monenlaisissa tehtävissä
– tutkijana
– virkamiehenä
– kansalaisjärjestöaktiivina
– konsulttina
– yrittäjänä
– myös kunnanjohtajana, pelikehittäjänä yms...
–  sivuaineet!



Mihin biologian opiskelu johtaa? 
Esimerkkejä työpaikoista…

… kurssilta BIOL3012 Biologina työelämässä ja HOPS
– Biologian opettaja - TSYK, luonnontiedelukio
– Diagnostiikka-ala - PerkinElmer, Wallac
– Elintarvikekehitys, FFF (tutkija, yliopisto) - Funktionaalisten elintarvikkeiden 

kehittämiskeskus, Turku
– IVF-biologin tehtävät - Väestöliiton lapsettomuusklinikka
– Laboratorioalan myyntityö - City-Lab, BioCity
– Metsähallitus (tutkija, yliopisto)
– PET-keskus (tutkija, yliopisto) - PET-keskus, Turku
– Sairaalageneetikko - TYKS, lääketieteellinen genetiikka
– Sairaalasolubiologi - TYKS, patologia
– SPR Veripalvelu (geneetikko) - SPR Veripalvelu
– Suomen riistakeskus - Suomen Riistakeskus, Varsinais-Suomi
– Turun biologinen museo - TY, Biologian laitos
– Turun kaupunki, luonnonsuojelutyöntekijä - Turun kaupunki, 

luonnonsuojelutehtävät



Hakuneuvonta

Hakijapalvelut 
Käyntiosoite:
Yliopistonmäki, Opiskelijakeskus 
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TURUN YLIOPISTO 
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20014 TURUN YLIOPISTO 
Sähköposti: hakijapalvelut(at)utu.fi
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