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LIITTEET 

Kampuskartat





 

Tiedekunnan opiskelijalle 
Tervetuloa opiskelijaksi Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekuntaan. 

 

Terveysalan tutkimus ja koulutus ovat Itä-Suomen yliopiston vahvaa ja perinteistä osaamisalu-

etta. Tiedekuntamme on kansainvälisestikin ainutlaatuinen, koska se yhdistää saman katon alle 

lääketieteen, hammaslääketieteen, biolääketieteen, terveystieteiden, hoitotieteen, ravitsemustie-

teen ja farmasian koulutuksen ja tutkimuksen.   

 

Olet valinnut terveydenhuollon ammattilaisen uran päämääräksesi. Se on erittäin hyvä valinta, 

koska väestön ikääntyminen luo tulevaisuudessakin tarpeen terveydenhuollon ammattilaisille 

ja siksi työllisyysnäkymät ovat hyvät. Terveydenhuolto on myös haasteellinen työkenttä, joka 

edellyttää tulevaisuudessa entistä monialaisempaa osaamista. Tässä kokonaisuudessa eri ter-

veydenhuollon ammattilaisilla on kaikilla merkittävä rooli. Tulevaisuudessa ammattiryhmien 

rajat ylittävä yhteistyö ja valmius uusien teknologioiden tehokkaaseen käyttöön tulevat koros-

tu-maan uudessa SOTE-ympäristössä.   

 

Terveystieteiden tiedekunnassa opetus perustuu viimeisimpään tutkimustietoon, ajanmukaisiin 

opetusmenetelmiin ja moderneihin oppimisympäristöihin. Opettajien tehtävänä on edistää 

oppimista ja ohjata opiskelijaa tiedonlähteille. Yliopistossa vastuu opintojen etenemisestä ja 

lopputuloksesta on kuitenkin oppijan omissa käsissä. Valmius omaksua ja luoda uutta tietoa ja 

uusia toimintatapoja ovat tulevaisuuden ammattilaisten keskeisiä taitoja. 

 

Opiskelu on ainutlaatuista aikaa ihmisen elämässä. Opiskeluaikana voitte täysipainoisesti 

panostaa tietojen ja taitojen kehittämiseen. Koulutus antaa kyllä valmiudet ammattiin, mutta 

terveystieteiden työelämässä tarvitaan ennen kaikkea myös sosiaalisia taitoja. Hyödyntäkää siis 

myös opiskelijaelämän mahdollisuudet solmia uusia sosiaalisia suhteita ja toimia aktiivisesti 

opiskelijaelämässä.  

 

Toivotan Teille koko tiedekunnan puolesta erittäin antoisaa opiskeluaikaa. 

 

JUSSI PIHLAJAMÄKI 

Dekaani 
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1 Tiedekunnan esittely 
1.1 Yleistä 

Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunta 

kouluttaa asiantuntijoita ja ammattilaisia useille keskeisille terveydenhuollon ja hyvinvoinnin 

aloille. Tiedekunnassa on noin 2500 perustutkinto-opiskelijaa viidessä koulutusohjelmassa ja 

viidessä pääaineessa. Koulutusta annetaan lääketieteen, hammaslääketieteen, farmaseutin, 

proviisorin ja biolääketieteen koulutusohjelmissa sekä hoitotieteen, ravitsemustieteen ja tervey-

den edistämisen (ergonomia, kansanterveystiede ja liikuntalääketiede) pääaineissa. Vetovoi-

maista koulutustarjontaa täydentää kolme kansainvälistä maisteriohjelmaa. 

 

Terveystieteiden tiedekunta kouluttaa asiantuntijoita useille keskeisille terveydenhuollon aloil-

le. Olemme Suomen suurin lääkärikouluttaja, ainoa laillistettujen ravitsemusterapeuttien kou-

luttaja ja koulutamme noin puolet maamme farmaseuteista ja proviisoreista. Lääkäreille, ham-

maslääkäreille, farmaseuteille, proviisoreille ja muille terveyssektorin asiantuntijoille on yhteis-

kunnassa jatkuva kysyntää. Opiskelijamme saavat uusimpaan tietoon perustuvaa opetusta ja 

erinomaiset valmiudet työelämään.  

 

Tiedekunnan hallinto 

 

Dekaani, professori Jussi Pihlajamäki 

Puh. 0294 45 4045, s-posti: etunimi.sukunimi@uef.fi 

 

Varadekaani, professori Anna-Liisa Levonen  

Puh. 0294 45 4207, s-posti: etunimi.sukunimi@uef.fi 

 

Varadekaani, professori Jorma Palvimo  

Puh. 0294 45 4250, s-posti: etunimi.sukunimi@uef.fi 

 

Johtava hallintopäällikkö Riikka Pellinen  

Puh. 0294 45 4250, s-posti: etunimi.sukunimi@uef.fi 

 

Opintopalveluiden päällikkö Mervi Silaste  

Puh. 0294 45 4027, s-posti: etunimi.sukunimi@uef.fi 

  



 

Terveystieteiden tiedekunta // UEF    3 

1.2 Opintopalvelut 

Opintopalveluiden tehtävänä on vastata yliopiston opintohallinnon palveluista ja tuesta, tuot-

taa opiskelijoille ja henkilökunnalle tieto- ja viestintätekniikan sekä yliopistopedagogiikan ja 

opiskelutaitojen koulutusta, koordinoida kansainvälistä liikkuvuutta, sekä ura- ja ohjauspalve-

luita.  Yksikkö tarjoaa opiskelijoiden ohjauksen ja neuvonnan lisäksi opetuksen ja tutkimuksen 

tukipalveluja sekä tietoteknisiä tukipalveluja yhteistyössä tietotekniikkapalvelujen kanssa. 

 

Opintopalveluiden asiakaspalvelutiskiltä saat opiskeluun liittyvää yleisneuvontaa (mm. yliopis-

toon ilmoittautuminen, opinto-oikeudet, opiskelijatodistukset, opinto-suoritusotteet, opiskelija-

rekisteriasiat). Opintopalveluiden yhteystiedot ja aukioloajat löytyy yliopiston verkkosivuilta 

(www.uef.fi/opintopalvelut).  

 

Kampustoimipisteiden osoitteet 

 
Opintopalvelut, Joensuun kampus 

käyntiosoite: Yliopistokatu 2, Aurora-rakennus 

postiosoite: PL 111, 80101 Joensuu 

 

Opintopalvelut, Kuopion kampus 

käyntiosoite: Yliopistonranta 1 C, Canthia -rakennus, 2. krs (Oppari) 

postiosoite: PL 1627, 70211 Kuopio 

 

 

1.3 Tiedekunnan tarjoama koulutus 

Terveystieteiden tiedekunta kouluttaa ammattilaisia ja asiantuntijoita useille keskeisille tervey-

denhuollon aloille. Tiedekunnassa opiskelee kaikkiaan n. 2500 perustutkinto-opiskelijaa viides-

sä koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa: 
 

 Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia  

 Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas 

 Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake 

 Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede 

 Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot: ergonomian ja 

työhyvinvoinnin edistäminen, terveysliikunnan edistäminen, väestön terveyden edis-

täminen)  

www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen-ohjelmat  

 Hoitotieteen pääaine (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, preventiivi-

nen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoitotiede 

 Ravitsemustieteen pääaine http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede   

http://www.uef.fi/opintopalvelut
http://www.uef.fi/farmasia
http://www.uef.fi/hammas
http://www.uef.fi/laake
http://www.uef.fi/biolaaketiede
http://www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen-ohjelmat
http://www.uef.fi/hoitotiede
http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede
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Biolääketieteen koulutusohjelma 

Biolääketieteen koulutus on kaksiportainen ja kandidaattivaiheen jälkeen opiskelija jatkaa 

maisterivaiheen opinnoissa, jotka ovat englanninkielisiä. Koulutusohjelmassa yhdistyvät luon-

nontieteellinen ja lääketieteellinen osaaminen. 

Biolääketieteen pääaineen opiskelijat valmistuvat luonnontieteiden kandidaateiksi (180 op) tai 

filosofian maistereiksi (120 op). Valmistuneet maisterit toimivat kansallisissa tai kansainvälisis-

sä lääke-, terveys-, ja bioalan tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä sekä näiden alojen julkisen ja 

yksityissektorin asiantuntijatehtävissä. Täydentämällä opintojaan erilaisilla valinnaisilla opin-

noilla, opiskelija voi hankkia työelämävalmiuksia haluamalleen alalle. Koulutus tarjoaa myös 

erinomaiset mahdollisuudet biolääketieteelliseen tutkimustyöhön ja edelleen tutkijanuralle 

tieteellisen jatkokoulutuksen kautta. 

 

Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat 

Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka suorittaminen kestää päätoimisesti 

opiskellen kolme (3) vuotta. Opetuksen tavoitteena on kouluttaa terveydenhuoltoon lääkkeiden 

ja lääkehoidon asiantuntijoita. Opinnoissa perehdytään lääkkeisiin ja niiden käyttöön sairauk-

sien hoidossa. Opintoihin sisältyy paljon myös käytännön harjoitustöitä, joissa opetellaan lääk-

keiden valmistusta ja asiakasneuvontaa, sekä puolen vuoden palkallinen apteekkiharjoittelu. 

Proviisorin tutkinto on farmasian alan ylempi perustutkinto, jonka suorittaminen kestää pää-

toimisesti opiskellen kaksi (2) vuotta farmaseutin tutkinnon jälkeen. Proviisoriopiskelijat suorit-

tavat siis ensin farmaseutin tutkinnon. Proviisoriopinnoissa opiskelija valitsee yhden farmasian 

laitoksen kuudesta oppiaineesta pääaineekseen ja suorittaa siitä syventävät opintonsa. Proviiso-

rit toimivat lääkealan johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä.   

 

Hammaslääketieteen koulutusohjelma 

Koulutuksen sisältö on valtakunnallisesti ainutlaatuisesti profiloitunut painottuen ennaltaeh-

käisevään ja kokonaisvaltaiseen suun alueen sairauksien hoitoon. Koulutus mielletään lääketie-

teen osa-alueeksi ja valmistuvat hammaslääkärit tunnistavat siten asiantuntijaroolinsa osana 

ihmisen kokonaisvaltaista terveydenhuoltoa.  

 

Lääketieteen koulutusohjelma 

Lääketieteen koulutusohjelmalla annetaan tieteelliseen tutkimukseen perustuva teoreettinen ja 

käytännöllinen koulutus lääkärin tehtäviin. Koulutus johtaa lääketieteen lisensiaatin tutkintoon. 
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Terveystieteiden koulutusalan pääaineet 

Terveystieteiden pääaineiden opiskelijat valmistuvat terveystieteiden kandidaateiksi (180 op) 

tai maistereiksi (120 op). Terveystieteiden pääaineita ovat hoitotiede, ravitsemustiede ja tervey-

den edistäminen (ergonomia, kansanterveystiede ja liikuntalääketiede).  

 

Hoitotiede 

Opiskelijat valitaan hoitotieteen pääaineeseen, jossa koulutussuuntauksina ovat: 

 Hoitotyön johtamisen koulutus 

 Preventiivisen hoitotieteen koulutus 

 Terveystieteiden opettajankoulutus 

Hoitotieteestä valmistuu terveystieteiden kandidaatteja ja maistereita. Hoitotieteessä tavoittee-

na on kouluttaa laaja-alaisia, näyttöön perustuvan tiedon hallitsevia hoitotieteen asiantuntijoita 

terveydenhuollon sekä sen johtamisen, koulutuksen ja tutkimuksen muuttuviin tarpeisiin. 

Valmistuneet työllistyvät terveysalan johtamis-, opetus-, tutkimus- sekä muihin asiantuntijateh-

täviin.  

 

Ravitsemustiede 

Ravitsemustiede tarkastelee ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä sekä sairauk-

sien ehkäisyssä ja hoidossa sekä selvittää elintarvikkeiden tuotekehityksen keinoja väestön 

hyvinvoinnin edistäjänä. Maisterivaiheen opinnot voi koostaa niin, että maisteritutkinnon 

suorittaneet voivat saada oikeuden toimia laillistettuna ravitsemusterapeuttina terveydenhuol-

lossa. Ravitsemusterapeuttien koulutusta ei järjestetä muualla Suomessa. Lisäksi pääaineesta 

valmistuu mm. ravitsemukseen perehtyneitä elintarvikkeiden tuotekehityksen, turvallisuuden 

ja valvonnan asiantuntijoita yhteiskunnan eri sektoreille. 

 

Terveyden edistäminen 

Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma muodostuu laaja-alaisesta terveyden edistämisen 

kandidaattiohjelmasta ja suuntautumisen mukaisista maisteriopinnoista. Kandidaattivaiheen 

opinnot toteutetaan monipuolisilla opetus- ja oppimismenetelmillä, muun muassa verkko-

opintoina, mikä mahdollistaa opiskelun myös työn ohella ja etänä. 

Kandidaatin tutkinnossa opiskelija voi suunnata opintojaan johonkin seuraavista vaihtoehdois-

ta: 

1. Ergonomian ja työhyvinvoinnin edistäminen 

2. Terveysliikunnan edistäminen 

3. Väestön terveyden edistäminen 
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Maisterivaiheessa opiskelija jatkaa opintojaan valitsemansa suuntautumisvaihtoehdon mukai-

sesti: 

1. Englanninkielisessä Master of Science in Public Health (MPH) –maisteriohjelmassa 

2. Terveysliikunnan maisteriohjelmassa liikunta- ja urheilulääketieteen oppiaineessa 

3. Väestön terveyden ja työhyvinvoinnin edistämisen maisteriohjelmassa 

Terveystieteiden maisterin tutkinto ei ole ammattiin valmistavaa koulutusta, vaan se antaa 

valmiudet toimia erilaisissa asiantuntijatehtävissä Suomessa ja kansainvälisesti. Opiskelija voi 

painottamalla opintojaan suuntautua tutkimus-, opetus- ja asiantuntijatehtäviin tai tähdätä 

yrittäjyyteen terveys- ja hyvinvointisektorille. 

 

Kansainväliset maisteriohjelmat 

Lisäksi tiedekunnassa otetaan opiskelijoita kolmeen kansainväliseen maisteriohjelmaan: 

 Master's Degree Programme in Biomedicine  

www.uef.fi/biomed  

 Master's Degree Programme in General Toxicology 

www.uef.fi/gtg  

 Master's Degree Program in Public Health 

www.uef.fi/public-health-training  

 

1.4 Opintojen ohjaus 

Itä-Suomen yliopiston opiskelijan käsikirjaan, Kamuun (kamu.uef.fi) on koottu yleistä tietoa 

opiskelusta yliopistossa. Uudelle opiskelijalle –kokonaisuuden alta löytyy opintojen alkuvaihee-

seen liittyvää tietoa. Opiskelua koskevia ohjeita ja opintohallinnon lomakkeita löytyy sekä 

Kamusta, että syksyllä 2018 avattavista opintoyhteisöistä. 

 

Terveystieteiden tiedekunnan www-sivuilta (www.uef.fi/ttdk) löytyy linkit tiedekunnan koulu-

tusohjelmien omille verkkosivuille. Tiedekunnan opintohallinnon ohjaus- ja neuvontapalvelu-

jen yhteyshenkilöt on listattu alla olevaan listaan. Koulutusohjelmien/pääaineiden yhteyshenki-

löiltä saa tietoa muun muassa HOPS-työskentelystä, oppiaineen opetusohjelmasta, tutkintovaa-

timuksista sekä muista kyseisen laitoksen/yksikön toimintaan ja opetukseen liittyvistä asioista. 

 

  

http://www.uef.fi/biomed
http://www.uef.fi/gtg
http://www.uef.fi/public-health-training
http://kamu.uef.fi/
http://www.uef.fi/ttdk
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Opinto-ohjauksen yhteyshenkilöt 

  

OPINTOPALVELUIDEN PÄÄLLIKKÖ Mervi Silaste 

Puh. 0294 45 4027, s-posti etunimi.sukunimi@uef.fi 

> Yleinen opintoneuvonta 

AMANUENSSI Arja Afflekt 

Puh. 0294 45 4020, s-posti etunimi.sukunimi@uef.fi 

> Pro gradu –tutkielmiin liittyvät hallinnointitehtävät 

> Tieteellinen jatkokoulutus ja siihen liittyvä neuvonta 

FARMASIA: Koulutussuunnittelija Päivi Hartikainen 

Puh. 040 355 2504, s-posti paivianneli.hartikainen@uef.fi 

> Peruskoulutukseen liittyvät opintoasiat ja opintoneuvonta 

> Opiskelijavalinta 

HAMMASLÄÄKETIEDE: Koulutussuunnittelija Leena Lampinen 

Puh. 0294 45 4922, s-posti etunimi.sukunimi@uef.fi 

> Peruskoulutukseen liittyvät opintoasiat ja opintoneuvonta 

> Opiskelijavalinta 

HOITOTIEDE: Yliopisto-opettaja Ari Haaranen 

Puh. 0294 45 4438, s-posti etunimi.sukunimi@uef.fi 

> Peruskoulutukseen liittyvät opintoasiat ja opintoneuvonta 

> Opiskelijavalinta 

LÄÄKETIEDE: Opintoasiainpäällikkö Pirjo Lindström-Seppä 

Puh. 0294 45 4606, s-posti pirjo.lindstrom-seppa@uef.fi 

> Peruskoulutukseen liittyvät opintoasiat ja opintoneuvonta 

> Opiskelijavalinta 

RAVITSEMUSTIEDE: Opetushoitaja Päivi Heikura 

Puh. 0294 45 4300, s-posti etunimi.sukunimi@uef.fi 

> Peruskoulutukseen liittyvät opintoasiat ja opintoneuvonta 

> Opiskelijavalinta 

BIOLÄÄKETIEDE: Opintosihteeri Marjut Nenonen 

Puh. 0294 45 3165, s-posti etunimi.sukunimi@uef.fi 

> Peruskoulutukseen liittyvät opintoasiat ja opintoneuvonta 

> Opiskelijavalinta 

TERVEYDEN EDISTÄMINEN: Yliopistonlehtori Susanna Järvelin-Pasanen  

Puh. 0294 45 4273, s-posti susanna.jarvelin@uef.fi 

> Peruskoulutukseen liittyvät opintoasiat ja opintoneuvonta 

> Opiskelijavalinta 
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1.5 Tiedekunnan tarjoama sivuaineopetus 

Terveystieteiden tiedekunnassa on tarjolla seuraavat sivuaineopintokokonaisuudet: 

 

 Basic Studies in Intercultural Competence 25 op (Hoitotieteen laitos) 

 Terveyden Monikulttuuriset Ulottuvuudet (TeMoKuu) 25 op  

(Kansanterveystieteen yksikkö) 

 Toksikologia 16 op (Farmasian laitos) 

 Ihmisen biologia 25 op (Biolääketieteen yksikkö) 

 

Seuraavia tiedekunnan opintokokonaisuuksia tarjotaan myös Avoimen yliopiston (Aducate) 

kautta: 

 

 Ergonomian perus- ja aineopinnot (60 op) 

 Gerontologian perusopinnot (25 op) 

 Hoitotieteen aineopinnot (31 op) 

 Ihmisen biologia (25 op) 

 Kansanterveystieteen perus- ja aineopinnot (60 op) 

 Kuntoutustieteen perus- ja aineopinnot (60 op) 

 Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi (25 op) 

 Liikuntalääketieteen perusopinnot ja aineopinnot (60 op) 

 Ravitsemustieteen perus- ja aineopinnot (60 op) 

 Terveyden edistäminen ja terveystieto perus- ja aineopinnot (60 op) 

 Terveystieto verkko-opinnot (60 op) 
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1.6 Tutkinnon hakeminen 

Perustutkintotodistukset 

1. Kun olet suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot, tarkista että ne on kirjattu 

opintosuoritusrekisteriin. 

2. Päivitä HOPSisi. 

3. Täytä tutkintotodistushakemuslomake ja lähetä se yhdessä päivitetyn HOPSin kanssa 

koulutusohjelmasi/pääaineesi HOPS-ohjaajalle. Huom! Lääketieteen koulutusohjel-

man tutkintotodistusten osalta on annettu tarkennettu ohje: 

www.uef.fi/laake/tutkintotodistukset 

4. HOPS-ohjaaja hyväksyy opiskelijan HOPSin ja toimittaa sen tutkintotodistuksia val-

mistelevalle opintosihteerille, joka kirjoittaa tutkintotodistuksen. Huom! Farmasian 

koulutusohjelmissa tutkintotodistushakemuslomake ja päivitetty HOPS toimitetaan 

suoraan tutkintotodistuksia valmistelevalle opintosihteerille.   

5. Todistuksen toimitusaika on kolme viikkoa siitä päivästä, kun todistushakemus on 

saapunut todistuksen kirjoittajalle ja kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot on kirjattu 

rekisteriin.  

Tutkintotodistushakemuslomakkeet löytyvät osoitteesta: 

www.uef.fi/hoitotiede/peruskoulutus  

 

  

http://www.uef.fi/laake/tutkintotodistukset
http://www.uef.fi/laake/tutkintotodistukset
http://www.uef.fi/hoitotiede/peruskoulutus
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2 Yliopisto-opiskelu 
2.1 Opiskelijaksi ilmoittautuminen 

Jokaisen opinto-oikeuttaan käyttävän opiskelijan tulee ilmoittautua yliopiston opiskelijarekiste-

riin joko läsnäolevaksi (opintoja joko kotiyliopistossa tai opiskelijavaihdossa harjoittavaksi) tai 

poissaolevaksi (ei harjoita opintoja koko lukuvuonna tai jompanakumpana lukukautena).   

 

Opiskelupaikan vastaanottaminen 

Uuden opiskelijan on otettava opiskelupaikka vastaan ennen yliopistoon ilmoittautumista. 

Paikan vastaanoton voi tehdä sähköisesti opintopolku.fi:n Oma opintopolku -palvelussa. 

 

Yliopistoon ilmoittautuminen 1. lukuvuonna 

Yliopistoon ilmoittautuminen tehdään samassa paikassa, jossa olet ottanut paikan vastaan eli 

opintopolku.fi:n Oma opintopolku -palvelussa joko verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivar-

menteella. Tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen osoitteessa kamu.uef.fi/student-book/uuden-

perustutkinto-opiskelijan-ilmoittautuminen/ 

 

Yliopistoon ilmoittautuminen seuraavina lukuvuosina 

Toisesta opiskeluvuodesta alkaen ilmoittautuminen tehdään WebOodissa. Ilmoittautumisohjeet 

julkaistaan vuosittain huhtikuussa, ja ilmoittautuminen alkaa toukokuussa. 

 

On huomattava, että elokuu kuuluu syyslukukauteen ja uuteen lukuvuoteen, joten opiskelijan 

on suoritettava lukuvuotinen yliopistoon ilmoittautuminen ennen opetukseen tai kuulusteluun 

osallistumista. Vain läsnäolevaksi ilmoittautuneen opiskelijan opintosuoritukset voidaan rekis-

teröidä opintorekisteriin.  

 

Opintotukea saavan opiskelijan on oltava läsnäolevana yliopiston opiskelijarekisterissä jokaise-

na kuukautena, jolta hän saa opintotukea.  

 
Ilmoittautuminen poissaolevaksi 

Yliopistolain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuo-

delle ainoastaan seuraavista syistä: 

1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten 

vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua; 

2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai 

3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.  

https://kamu.uef.fi/student-book/uuden-perustutkinto-opiskelijan-ilmoittautuminen/
https://kamu.uef.fi/student-book/uuden-perustutkinto-opiskelijan-ilmoittautuminen/
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Poissaolevaksi ilmoittautumisen jälkeen sinun täytyy todistaa poissaolosi lakiperusteinen syy. 

Ellet toimita poissaolon lakiperusteisuuden todentavia dokumentteja tai selvitystä siitä, että 

dokumenttien toimitus viivästyy, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa 

opintosi, sinun on haettava oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. 

Ylioppilaskunnan jäsenyys ja jäsenmaksu 

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) on opiskelijan edunvalvontajärjestö. Kaikki pe-

rustutkintoa eli alempaa ja/tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat ovat ylioppilaskunnan 

jäseniä. Läsnäolevaksi ilmoittautuvan on maksettava ylioppilaskunnan jäsenmaksu, joka sisäl-

tää YTHS-maksun. Lisätietoja ylioppilaskunnasta ISYY:n nettisivuilla https://isyy.fi.  

2.2 Ilmoittautumisvelvollisuutensa laiminlyöneet 

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut Itä-Suomen yliopiston opiskelijarekisteriin ilmoittautumis-

aikana, menettää opiskeluoikeutensa ja poistetaan opiskelijarekisteristä lukukausittain 1.8. tai 

1.1. lukien merkitsemällä hänen statuksekseen ”kirjoiltapoistettu” sekä päättämällä hänen opin-

to-oikeutensa viimeisen ilmoittautumislukukauden viimeiseen päivään. Opiskeluoikeutensa 

menettänyt opiskelija voi hakea oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi jatkamaan kesken jää-

neitä tutkinto-opintojaan esittämällä pyyntönsä ilmoittautumisaikana rekisterin pitäjälle Kuo-

piossa opintoasioiden yksikössä. 

Ilmoittautumisaikojen ulkopuolella uudelleen kirjoittautuvilta tai ilmoittautumisvelvollisuuten-

sa laiminlyöneiltä, jotka hakevat yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi, yliopisto 

perii 35 euroa kirjoittautumismaksua (OpmA 1082/2009). Se on suoritettava mahdollisen yliop-

pilaskunnalle maksettavan jäsenmaksun lisäksi. Opiskelijan opiskeluoikeus- ja opintosuoritus-

tiedot säilytetään rekisterissä pysyvästi. 

2.3 Yliopiston lukuvuosi 

Lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Opetus alkaa joka vuosi 1.9. Jos päivä sattuu perjantaille, 

lauantaille tai sunnuntaille, opetus alkaa seuraavana maanantaina. Opetusohjelma on kirjattu 

WebOodiin, jossa se pidetään ajantasaistettuna myös lukuvuoden aikana. Lukuvuoden yleiset 

aikataulut kuten mm. ilmoittautumisajankohdat, yliopiston avajaiset ja lomat päivitetään vuo-

sittain Opiskelijan käsikirjaan (kamu.uef.fi).  

2.4 Opinto-oikeudet 

Opiskelijan asema yliopistossa määräytyy opiskelijavalinnan kautta sen tutkinnon tai niiden 

opintojen mukaan, jotka hän aloittaa. Opiskelijalla on oikeus saada vähintään se opetus, jonka 

hän tutkinnon tai muun opintokokonaisuuden saadakseen tarvitsee. Hänen on huolehdittava, 

että kaikki opetussuunnitelman edellyttämät opinnot tulee suoritetuksi. Opiskelijalla on mah-

https://isyy.fi/


dollisuus suorittaa vapaasti valittavia opintoja joko oman tai toisen tiedekunnan opintotarjon-

nasta silloin, kun opetusta järjestetään eikä erillistä rajoitusta siihen osallistumiseen ole.  

2.5 Opiskeluajan rajoittaminen 

Yliopistolain (558/2009) mukaan alemman korkeakoulututkinnon tavoitteellinen suorittamisai-

ka on kolme lukuvuotta ja ylemmän korkeakoulututkinnon kaksi lukuvuotta (Yliopistolaki 

558/2009).  Hoitotieteen pääaineessa osa opinnoista korvautuu aikaisemman terveysalan tut-

kinnon perusteella, ja opinnot on suunniteltu kolmen lukuvuoden mittaisiksi. Sekä alempaa 

että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa 

tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suoritusaikaa pitem-

mässä ajassa. Pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on 

oikeus suorittaa tutkinto viimeistään yhtä vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmäs-

sä ajassa. Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on 

oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitem-

mässä ajassa. 

Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa aikaa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai 

asevelvollisuuden suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä (ns. 

lakiin perustuvat syyt). Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa muuta enintään neljän lukukau-

den pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Jos opiskelija 

laiminlyö ilmoittautumisen kokonaan, hänen tutkinnon suorittamisaikansa kuluu tänäkin 

aikana.  

2.6 Opiskelu ulkomailla 

Itä-Suomen yliopiston opiskelijan on mahdollista lähteä opintojen aikana ulkomaille vaihtoon. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa paitsi mielenkiintoisia kursseja myös uusia kokemuksia, ystäviä, 

kielitaitoa sekä uutta itsevarmuutta. Tarkoituksena on, että ulkomailla suoritetut opinnot lue-

taan täysimääräisesti osaksi kotimaista tutkintoa. 

Vaihto-opiskelijoiksi voivat hakea Itä-Suomen yliopistossa kirjoilla olevat perus- ja jatkotutkin-

to-opiskelijat. Vaihto-ohjelmat ovat pääsääntöisesti avoinna kaikkien alojen opiskelijoille. Opis-

kelijalla tulee olla vaihtoon lähtiessä suoritettuna vähintään yhden lukuvuoden opinnot. Hoito-

tieteen laitoksella vaihtoon liittyvistä asioista vastaa yliopisto-opettaja Arja Haapakorva, joka 

myös tarkistaa vaihtoon lähtevien opiskelijoiden opiskelusuunnitelmat ulkomailla. Ulkomailla 

tehtävät opinnot on hyväksytettävä ja liitettävä HOPSiin. Jos opinnot korvaavat tutkinnon 

pakollisia opintoja, on siitä oltava ao. opintojakson opettajan hyväksymispaperi, joka on toimi-

tettava yliopisto-opettaja Ari Haaraselle opintojen HOPS-lomakkeeseen merkitsemistä 

varten. Mikäli ulkomailla suoritetut opinnot liitetään korvaamaan vapaavalintaisia opintoja, ne 

on myös toimitettava yliopisto-opettaja Ari Haaraselle HOPSiin merkitsemistä varten. 
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Vaihto-ohjelmassa opiskellessaan opiskelijan ei tarvitse maksaa kohdeyliopiston lukukausi-

maksua. Sitä vastoin muihin maksuihin tulee varautua (oppimateriaalikustannukset, jäsenmak-

sut, valokopiot jne.). Useimmissa vaihto-ohjelmissa (mm. Erasmus, Nordplus, FIRST) sekä 

suurimmassa osassa kahdenvälisiä vaihtopaikkoja opiskelija huolehtii vaihtoajan asumis- ja 

elinkustannuksista itse. Opintotukea voidaan myöntää ulkomailla tapahtuvaan opiskeluun, jos 

opinnot vastaavat tuettavia opintoja Suomessa tai sisältyvät Suomessa suoritettavaan tutkin-

toon. Vaihto-opiskelijaksi lähtevän opintojen tulee siis sisältyä Itä-Suomen yliopistossa suoritet-

tavaan tutkintoon.  Vaihtoon lähtevä opiskelija saa normaalin opintorahan. 

(www.uef.fi/opiskelu/kansainvalinen-opiskelu). 

 

http://www.uef.fi/opiskelu/kansainvalinen-opiskelu
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3 Hoitotieteen laitos  
Department of Nursing Science 

 

3.1 Hoitotieteen laitos ja sen tutkimustoiminta 

Hoitotieteen yliopistotasoista koulutusta tarjosi Suomessa ensimmäisenä Kuopion korkeakoulu 

vuodesta 1979 alkaen. Myöhemmin hoitotieteen laitos oli osa Kuopion yliopiston yhteiskunta-

tieteellisestä tiedekuntaa, ja Kuopion ja Joensuun yliopistojen yhdistyessä 1.1.2010 Itä-Suomen 

yliopistoksi, hoitotieteen laitos siirtyi osaksi terveystieteiden tiedekuntaa. Itä-Suomen yliopis-

ton terveystieteiden tiedekunta on maassamme ainutlaatuinen ja tarjoaa erinomaisen tutkimus-

ympäristön korkeatasoisen hoitotieteen tutkimuksen toteuttamiseen. Tiedekunnan laaja-

alaisuus mahdollistaa uudenlaisia tutkimus- ja koulutusmahdollisuuksia yhdessä muiden 

terveystieteiden kanssa.  

 

Hoitotieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen profiilin rakentamisessa on otettu huomioon 

terveydenhuollon ja yhteiskunnan kehitysnäkymät kansallisesti ja kansainvälisesti. Hoitotieteen 

laitoksen tutkimus ja opetus sijoittuvat hyvin Itä-Suomen yliopiston strategiaan, jossa tutki-

mukselta ja koulutukselta odotetaan tieteiden välisiä ratkaisuja ja taitoa rakentaa vastuullista ja 

kestävää tulevaisuutta. 

Hoitotieteellinen tutkimus on linjassa Itä-Suomen yliopiston ja terveystieteiden tiedekunnan 

tutkimuksen kanssa. Yliopisto on tunnistanut neljä maailmanlaajuista haastetta (ikääntyminen, 

elintavat ja terveys; oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa; kulttuurien kohtaaminen, 

liikkuvuus ja rajat; ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys), joihin etsitään ratkaisuja 

perustieteisiin pohjautuvilla tutkimusalueilla ja tutkimukseen perustuvalla, tulevaisuuden 

työelämän haasteisiin vastaavalla koulutuksella.  Hoitotieteen laitoksen tutkimuksen missiona 

on tuottaa perus- ja soveltavaa tutkimustietoa väestön terveyden edistämisen ja potilashoidon 

käytännöistä, niiden vaikuttavuudesta sekä toimintaympäristöjen kehittämisestä. Tavoitteena 

on huippuyksikkötasoinen tutkimus. 

Hoitotieteen tutkimusalueena on hoitotyön tulokset terveyden edistämisessä ja pitkäaikaisten 

terveysongelmien hoidossa painopistealueina monikulttuurisuus ja digitalisaatio.  Toteutamme 

hoitotieteen tutkimusta monitieteisissä ja kansainvälisissä tutkimusryhmissä. Hoitotieteen 

tutkimuksen tavoitteena on korkea laatu, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, tieteiden välinen ja 

kansainvälinen yhteistyö sekä tutkimuksen uusiutuminen.  Hoitotieteen laitoksen tutkimuksen 

tavoitteena on tuottaa ajantasaista tietoa terveyspalvelujen ja terveysalan koulutuksen kehittä-

miseen sekä teoreettis-metodologista tietoa tieteenalan perustaksi. Tietoa tuotetaan yksilöiden, 

perheiden ja yhteisöjen terveydestä, terveyden ja kulttuurin välisestä suhteesta sekä hoitotyön 
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ja terveyttä edistävän toiminnan vaikuttavuudesta.  Erityisenä alueena on interventioiden 

kehittäminen terveyden edistämisen ja kliinisen hoitotyön toimintaympäristöissä. Tutkimuksis-

sa kehitetään uusia työmenetelmiä ja toimintamalleja terveyden edistämiseen, koulutukseen ja 

kliiniseen hoitotyöhön. Tutkimuksissa kehitetään myös mittareita hoitotyön vaikuttavuuden ja 

laadun arviointiin.  Vuonna 2017 laitos koordinoi yhtä EU-hanketta ja osallistuu useampaan 

EU-hankkeeseen partnerina. Hoitotiede sijoittui vuonna 2017 kansainvälisessä QS World Uni-

versity Rankings by Subject -tieteenalavertailussa sijalle 42. (www.uef.fi/uef/kansainvaliset-

vertailut).  

 

Koulutamme hoitotieteen asiantuntijoita vaativiin terveysalan kansallisiin ja kansainvälisiin 

työelämän asiantuntijatehtäviin, joihin valmistuneet terveystieteiden maisterit (hoitotyön joh-

taminen, preventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) ja tohtorit sijoittuvat 

hyvin. Opiskelijamme saavat uusimpaan tietoon perustuvaa, pedagogisesti korkeatasoista 

opetusta ja hankkivat hyvät työelämävalmiudet. 

 

Hoitotieteen laitoksella on monipuoliset kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot. Kan-

sallisia yhteistyökumppaneita ovat yliopistot, ammattikorkeakoulut, muut oppilaitokset, tutki-

muslaitokset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot. Kansainväliset tutkimus- ja ope-

tusyhteydet suuntautuvat erityisesti Pohjoismaihin, Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan, Aasiaan, 

Venäjälle ja Baltian maihin. Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella ulkomaisessa vaihdossa 

yliopiston monipuolisen kansainvälisen vaihto-opiskelun kautta. Tarkempaa tietoa hoitotieteen 

laitoksen kansainvälisistä hankkeista ja tutkimusryhmistä on laitoksen verkkosivuilla: 

www.uef.fi/hoitotiede.  

 

3.2 Hoitotieteen koulutus  

3.2.1 Hoitotieteen peruskoulutus 

Opiskelijat valitaan hoitotieteen pääaineeseen, jossa suuntaavina opintoina ovat hoitotyön johta-

minen, preventiivinen hoitotiede ja terveystieteiden opettajankoulutus. Terveystieteiden kandidaatin 

tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. 

Opinnot koostuvat hoitotieteen pääaineen perus-, aine- ja syventävistä opinnoista, suuntaavista 

opinnoista, monitieteisistä opinnoista, kieli- ja viestintäopinnoista sekä vapaasti valittavista 

opinnoista. Hoitotieteen pääaineen opinnot sisältävät hoitotieteen filosofisia, teoreettisia ja 

metodologisia opintoja.  Hoitotieteen syventävissä opinnoissa perehdytään hoitotieteen teoreet-

tis-metodologisen tiedon analyyttiseen arviointiin sekä omaan tutkimustyöhön. Suuntaavissa 

opinnoissa opiskellaan hoitotyön johtamisen, terveyden edistämisen tai terveysalan opetuksen 

sisältöjä. Terveystieteiden kandidaatin tutkinnossa suuntaavia opintoja on 25 opintopistettä ja 

maisterintutkinnossa 35 opintopistettä.  Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon 

terveystieteiden opettajankoulutuksessa sisältyy opettajan pedagogiset opinnot, joiden laajuus 

on vähintään 60 opintopistettä (A794/2004). Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkin-

http://www.uef.fi/uef/kansainvaliset-vertailut
http://www.uef.fi/uef/kansainvaliset-vertailut
http://www.uef.fi/hoitotiede
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toon hoitotieteessä sisältyy myös muita opintoja Itä-Suomen yliopiston laajasta monitieteisestä 

opetustarjonnasta.  

 

Koulutuksessa käytetään monipuolisia opetus- ja oppimismenetelmiä ja –ympäristöjä, kuten 

käänteisen oppimisen menetelmää ja simulaatiota Itä-Suomen yliopiston Taitostudiassa.  Osa 

opiskelusta toteutuu joustavasti verkko-oppimisympäristöissä.  Hoitotieteen koulutuksessa 

saadaan hyvät valmiudet monikulttuuriseen ja kansainväliseen toimintaan. Koulutus on kor-

keatasoista, tutkimukseen perustuvaa sekä työelämän nykyisten ja tulevien vaatimusten mu-

kaista.  Laitos ylläpitää ja kehittää jatkuvasti opetuksen laatujärjestelmäänsä ja se oli Opetusmi-

nisteriön nimeämänä koulutuksen huippuyksikkönä (1997 - 1998).  

 

Hoitotieteen opiskelijat voivat opiskella osan opinnoistaan opiskelijavaihdossa ulkomailla. 

Opiskeluvaihdon aikana suoritetut opinnot sisällytetään henkilökohtaiseen opintosuunnitel-

maan (HOPS) ja luetaan hyväksi kotiyliopiston tutkinnossa. Hoitotieteen opiskelijat voivat 

suorittaa myös monikulttuurisuuteen liittyviä opintoja. Laitoksemme on mukana englanninkie-

lisen monitieteisen terveystieteiden tiedekunnan Master's Degree Programme in Public Health -

maisteriohjelman Health Promotion in Nursing Science -suuntauksessa. 

 

3.2.2 Terveystieteiden tohtoriohjelma, hoitotiede 

Hoitotieteen tieteenalakohtaista jatkokoulutusta järjestetään terveystieteiden tiedekunnan 

terveystieteiden tohtoriohjelmassa. Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen alan tohtorikoulutuksen 

tavoitteena on kouluttaa korkeatasoisia ja kansainvälisesti orientoituneita hoitotieteen tutkijoita 

ja tohtorikoulutuksen saaneita asiantuntijoita erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. 

Lisäksi tavoitteena on monitieteisen tutkimuksen vahvistaminen. Tohtoriohjelma toimii kiinte-

ässä yhteistyössä Hoitotieteen valtakunnallisen tohtorikoulutusverkoston kanssa. Verkostossa ovat 

mukana Tampereen, Turun, Oulun ja Itä-Suomen yliopistot sekä Åbo Akademi. Tohtorikoulu-

tukseen liittyy monipuolinen yhteistyö tieteenalojen välisissä tohtoriohjelmissa. Opiskelijat 

voivat käyttää myös kansainvälisten verkostojen tarjoamaa koulutusta ja muita yhteisten tohto-

riohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia. 

 

Tohtoriohjelmassa suoritettavat tutkinnot 

Terveystieteiden tohtoriohjelmassa hoitotieteen pääaineessa voi suorittaa seuraavat jatkotut-

kinnot: terveystieteiden lisensiaatin (TtL) ja terveystieteiden tohtorin (TtT) tutkinto, filosofian 

lisensiaatin (FL) ja filosofian tohtorin (FT) tutkinto. 

 

Tohtoriohjelmaan hakeminen 

Terveystieteiden tohtoriohjelmaan voi hakea neljä kertaa vuodessa. 

(www.uef.fi/dphealthsci/hakeminen).  

 

http://www.uef.fi/dphealthsci/hakeminen
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Opiskelijat valitaan vuosittain ilmoitettavalla valintaprosessilla ja laitoksen ohjaajaresurssien 

arvioinnin perusteella. Tietoa tutkimushankkeista saa laitoksen verkkosivuilta 

(www.uef.fi/hoitotiede), laitoksen professoreilta, tohtoriohjelman johtaja professori Katri Vehvi-

läinen-Julkuselta (katri.vehvilainenjulkunen@uef.fi) sekä koordinaattori Marja Härkäseltä (mar-

ja.harkanen@uef.fi). Tohtoriohjelma voi halutessaan pyytää hakijat haastatteluun tai videohaas-

tatteluun. 

 

Tohtoriohjelman jatko-opinnot muodostuvat yleisistä valmiustaito-opinnoista ja tieteen ja 

tutkimusalan jatko-opinnoista. Jatko-opinnot suunnitellaan yhteistyössä opiskelijan ja ohjaajien 

kanssa sekä laaditaan henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma. Tohtoritutkinnolle varataan 

noin neljän vuoden aika, mikäli opiskelu tapahtuu päätoimisesti. Tohtoriohjelman teoreettisten 

opintojen laajuus on 40 op. Se sisältää 5–15 op yleisiä valmiustaito-opintoja (mm. tieteen teoria 

ja filosofia, hyvä tieteellinen käytäntö, viestintä- ja ryhmätyötaidot), 25–35 op tieteen- ja tutki-

musalan opintoja (mm. tutkimusmetodologia, hoidon eettiset kysymykset, ikääntyvien, ter-

veysalan koulutuksen tutkimus, perhehoitotiede, terveyden edistäminen, terveyspalvelujärjes-

telmätutkimus, tulostutkimus) ja tutkimustyön eli väitöskirjan/lisensiaattitutkimuksen. 

 

Terveystieteiden tohtoriohjelman johtoryhmä 

Johtoryhmä: Terveystieteiden tohtoriohjelman johtaja professori Katri Vehviläinen-Julkunen 

(pj) ja varajohtaja professori Tomi-Pekka Tuomainen. Koordinaattori Marja Härkänen. 

 

 

3.3 Hoitotieteen pääaine: tutkintojen tavoitteet 

3.3.1 Kandidaatin tutkinnon tavoitteet hoitotieteen pääaineessa 

Tavoitteena on kouluttaa terveystieteiden kandidaatteja, monipuolisia hoitotieteen asiantunti-

joita, joilla on valmiudet 

 seurata oman tieteenalansa kehitystä kansallisesti ja kansainvälisesti ja hyödyntää 

kriittisesti tietoa sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä 

 tieteelliseen ajatteluun ja näyttöön perustuvaan päätöksentekoon muuttuvissa oppi-

mis- ja työskentely-ympäristöissä 

 hyvään suulliseen ja kirjalliseen asiantuntijaviestintään sekä monitieteiseen yhteis-

työhön 

 maisterikoulutukseen hoitotieteessä sekä elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan  

kouluttautumiseen. 

 

  

http://www.uef.fi/hoitotiede
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3.3.2 Maisterin tutkinnon tavoitteet hoitotieteen pääaineessa 

Tavoitteena on kouluttaa terveystieteiden maistereita, monipuolisia hoitotieteen asiantuntijoita, 

joilla on valmiudet 

 arvioida ja soveltaa kriittisesti hoitotieteellistä tutkimustietoa 

 tieteelliseen tutkimustoimintaan ja tieteellisen asiantuntemuksen käyttöön 

 osallistua ja vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan monitieteisissä kansallisissa ja kansain-

välisissä tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä 

 vaikuttavaan tieteelliseen suulliseen ja kirjalliseen viestintään 

 tieteelliseen jatkokoulutukseen hoitotieteessä. 

 

3.3.3 Koulutussuuntauskohtaiset tavoitteet 

3.3.3.1 Hoitotyön johtamisen suuntaavat opinnot 

 

Hoitotyön johtamisen opintojen tavoitteena on kouluttaa hoitotyön strategiseen ja lähijohtami-

seen terveystieteiden maistereita, joilla on osaamisvalmiudet: 

 kehittää ennakoiden asiakaskeskeistä hoitotyötä ja palvelujärjestelmää vastaamaan 

väestön terveystarpeita  

 soveltaa ja kehittää näyttöön perustuvaa toimintaa hoitotyön, hoitohenkilöstön 

osaamisen, työyhteisön ja oman johtajuuden kehittämisessä 

 arvioida ja edistää johtamista ja työyhteisön vetovoimaisuutta soveltaen monipuolisia 

toiminnan laadun, tuloksellisuuden ja taloudellisuuden arvioinnin ja kehittämisen 

menetelmiä  

 vaikuttaa asiantuntijana hoitotyötä ja sosiaali- ja terveysalan johtamista koskevaan 

yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kehittämiseen. 

 

3.3.3.2 Preventiivisen hoitotieteen suuntaavat opinnot  

 

Preventiivisen hoitotieteen opintojen tavoitteena on kouluttaa terveyden edistämiseen terveys-

tieteiden maistereita, joilla on osaamisvalmiudet: 

 toimia terveyden edistämisen asiantuntijatehtävissä monialaisissa työryhmissä ter-

veydenhuollossa, kolmannella sektorilla ja muilla terveyden edistämisen toiminta-

kentillä 

 kehittää asiantuntijuuttaan terveyden edistämisen etiikan lähtökohdista globaalit nä-

kökohdat huomioiden 

 suunnitella, toteuttaa ja analysoida terveyden edistämistä ja sen vaikuttavuutta mo-

nialaisessa ja tieteiden välisessä yhteistyössä 

 osallistua terveyden edistämistä ja terveyspolitiikkaa koskevaan yhteiskunnalliseen 

keskusteluun ja näyttöön perustuvan terveyden edistämisen kehittämiseen. 

 



 

Terveystieteiden tiedekunta // UEF    19 

3.3.3.3 Terveystieteiden opettajankoulutuksen suuntaavat opinnot 

 

Terveystieteiden opettajankoulutuksessa tavoitteena on kouluttaa terveysalalle terveystieteiden 

maistereita, joilla on osaamisvalmiudet: 

 käyttää tieteelliseen tietoon ja näyttöön perustuvaa ajattelu- ja toimintatapaa opetuk-

sessa sekä muissa kehittämis-, tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä  

 soveltaa aktivoivia ja osallistavia opetus-, oppimis- ja arviointimenetelmiä erilaisissa 

oppimisympäristöissä oppijoiden erilaisuus ja kulttuuritausta huomioiden  

 arvioida ja soveltaa tutkivaa ja kehittävää työotetta opettajan työssä ja muissa asian-

tuntijatehtävissä  

 osallistua terveysalan koulutusta ja sosiaali- ja terveyspolitiikkaa koskevaan yhteis-

kunnalliseen keskusteluun ja oman alansa kehittämiseen. 
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3.4 Hoitotieteen pääaine:  

terveystieteiden kandidaattitutkinnon rakenne 180 op 

Hoitotieteen perusopinnot  30 op * 

 

Hoitotieteen aineopinnot 30 op 

Moduuli Hoitotiede tieteenalana ja tutkimusmenetelmät 

4310214 Hoitotieteen historia- ja tietoperusta  5 op 

4310215 Hoitotiede tänään ja tulevaisuudessa 1  4 op 

4310202 Hoitotieteen tutkimusmenetelmät  5 op 

4314013 Arvot ja etiikka hoitotyössä  4 op 

4310207 Hoitotieteen kandidaatintutkielma ja seminaari  8 op 

4310208 Kypsyysnäyte 0 op 

8020150 Hoitotieteen tiedonhaku  1 op 

3622230 Tilastotieteen johdantokurssi tai vastaavat tiedot 3 op 

 

Hoitotyön johtamisen suuntaavat opinnot  25 op 

Moduuli Hoitotyön johtamisen asiantuntijuus   

4311011 Hoitotyön johtamisen taustateoriat  5 op 

4311010 Vetovoimaisen organisaation johtaminen  5 op 

4311009 Talouden ja tuottavuuden johtaminen hoitotyössä  5 op 

5425005 Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusteet  5 op 

4310210 Intercultural competence and professionalism 5 op 

 

Preventiivisen hoitotieteen suuntaavat opinnot  25 op 

Moduuli Preventiivisen hoitotieteen asiantuntijuus terveyden edistämisessä   

4312007 Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta 6 op 

4312103 Community based health promotion  5 op 

4312008 Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus terveyden edistämisessä 5 op 

4310203 Kulttuurisen hoitotieteen teorioita 4 op 

4310210 Intercultural competence and professionalism 5 op 
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Terveystieteiden opettajankoulutuksen suuntaavat opinnot 25 op 

Moduuli Terveystieteiden opettamisen ja ohjauksen asiantuntijuuden lähtökohdat 

AY2230120 Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus (painotuksena kasvatus- ja  

aikuiskasvatustiede) 25 op  

 

Kaikille koulutussuuntauksille yhteiset opinnot: 

 

Kieli- ja viestintäopinnot 8 op ** 

8010308 English Academic and Professional Communication Distance 

               Learning Course  1 op 

8013651 English Academic Reading Skills for Nursing Science 2 op 

TAI 

8010307 English Academic Reading Skills Distance Learning Course 2 op 

8010202 Ruotsin monimuotokurssi, kirjallinen ja suullinen taito 3 op 

8010104 Kirjoitusviestinnän monimuotokurssi 2 op 

TAI 

8010101 Kirjoitusviestinnän monimuotokurssi kandidaatintutkinnon kirjoittajille 2 op 

 

Monitieteiset opinnot  20 op *** 

 

Orientoivat opinnot 3 op 

1131000 Orientaatio yliopisto-opintoihin 1 op 

4310103 Hoitotieteen opintojen suunnittelu ja HOPS 2 op 

 

Vapaasti valittavat opinnot  64 op **** 

 

Valitse yhteensä 14 op, mikäli et ole suorittanut ammattikorkeakoulututkintoa. 

*) AMK-, opistotason tai vastaava tutkinto korvaa 30 op. 

**) Korvaavuudet käsittelee Kielikeskus. Opintojakso 8013651 on kuitenkin kaikille pakollinen. 

***) AMK-, opistotason tai vastaava tutkinto korvaa 20 op. 

****) AMK-tutkinto korvaa 64 op ja opistotason tai vastaava tutkinto 50 op. 
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3.5 Hoitotieteen pääaine:  

terveystieteiden maisteritutkinnon rakenne 120 op 

Hoitotieteen syventävät opinnot  61 op 

Moduuli Hoitotiede tieteenalana ja tutkimusmenetelmät 

4310216 Näyttöön perustuvan hoitotyön toteuttaminen ja arviointi  5 op 

4314001 Hoitotieteellinen tieto ja sen arviointi  4 op 

4314015 Hoitotiede tänään ja tulevaisuudessa 2 4 op 

4314003 Hoitotieteen tutkimusmenetelmien käyttö: kvalitatiiviset menetelmät 7 op 

4314006 Hoitotieteen tutkimusmenetelmien käyttö: kvantitatiiviset menetelmät  7 op 

4314007 Hoitotieteen pro gradu -seminaarit 4 op 

4314008 Hoitotieteen pro gradu -tutkielma  30 op 

4314009 Kypsyysnäyte 0 op 

 

Hoitotyön johtamisen suuntaavat opinnot  35 op 

Moduuli Vaikuttava hoitotyön johtajuus   

4311105 Vaikuttavan asiakas- ja potilastyön johtaminen  6 op 

4311106 Kumppanuuksien ja toimintakulttuurin johtaminen 6 op 

4311107 Hoitotyön johtamisen asiantuntijuus ja kehittämisprosessien hallinta  12 op 

4311108 Digitalisoituva saumaton sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä  5 op 

5210202 Strategic management 6 op 

 

Preventiivisen hoitotieteen suuntaavat opinnot 35 op 

Moduuli Monialainen asiantuntijuus terveyden edistämisen toimintakentillä    

4312101 Health impact assessment  5 op 

4312107 Vaikuttavat terveyden edistämisen toimintamallit ja interventiot 4 op 

4312016 Globaalit näkökohdat terveyden edistämisen tulevaisuudessa 5 op 

4312108 Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja kehittämisprosessien johtaminen  12 op 

4312009 Terveyden edistäminen monikulttuurisessa toimintaympäristössä  4 op 

4311104 Terveyden edistämisen johtaminen 5 op 
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Terveystieteiden opettajankoulutuksen suuntaavat opinnot 35 op 

Moduuli Terveystieteiden opettajuus monimuotoisessa tietoyhteiskunnassa   

4313106 Hoitotieteen didaktiset ja pedagogiset lähtökohdat ja ratkaisut  11 op 

4313107 Opetusharjoittelu terveysalan oppimisympäristöissä 12 op 

4313108 Terveysalan opettajan laaja-alainen asiantuntijuus – projektiharjoittelu 8 op 

4313105 Terveysalan koulutuksen tutkimus ja arviointi  4 op  

 

Kieli- ja viestintäopinnot 3 op * 

8011675 Tieteellinen kirjoittaminen hoitotieteen opiskelijoille 1 op 

8011676 Puheviestintää hoitotieteen opiskelijoille 2 op 

 

Muut opinnot 21 op 

4314014 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (maisterin tutkinto) 1 op 

5311318 Terveydenhuolto-oikeus 5 op 

3622231 Tilastotieteen peruskurssi tai vastaavat tiedot 3 op 

 

Moniammatilliset sosiaali- ja terveydenhuollon opinnot (5 op):  

5426101 Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään (pakollinen) 3 op 

Seuraavista opintojaksoista valitaan yksi 2 op opintojakso: 

5426103 Näkökulmia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen  2 op 

5426102 Moniammatillista yhteistoimintaa sosiaali- ja terveysalalla simulaatio-oppimisen 

keinoin  2 op 

5426104 Moniammatillinen SOTE-johtaminen 2 op 

 

Vapaasti valittavat opinnot  7 op 

 

*) Kieli- ja viestintäopinnot ovat pakollisia, joita ei voi korvata muualla tehdyillä suorituksilla.  
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Vapaasti valittavia opintoja terveystieteiden kandidaatin tai maisterin  

tutkintoon 

Orientation to research group training and research career in nursing science  11 op 

(available to master level) 

4318601 Training to work in a research group  4 op 

4318602 Research strategies  2 op 

4318603 Researcher's career and professional growth  2 op 

4318604 Choosing a researcher’s career and internal entrepreneurship  1 op 

4318605 Scientific presentation  1 op 

4318606 Research funding  1 op 

 

Professional intercultural competence 25 op 

4310210 Intercultural competence and professionalism 5 op 

2321101 Intercultural communication competence  5 op 

2321102 Cultural multiplicity  5 op 

2321103 Culturally effective professionals  5 op 

4314010 Ethics in intercultural interaction  5 op 

 

Työterveyshuollon osaamista syventävät opinnot  25 op 

4310511 Työterveyshuollon palvelujärjestelmä, kehittämislinjaukset ja strategiat  6 op 

4310512 Terveyden edistäminen työikäisen väestön keskuudessa  12 op 

4310513 Työterveysyksikön toiminnan suunnittelu ja arviointi  7 op 

 

Kulttuurinen hoitotiede  

4310203 Kulttuurisen hoitotieteen teorioita 4 op 

 

Health promotion in nursing science 12 op 

4312101 Health impact assessment 5 op 

4312103 Community based health promotion 5 op 

4311008 Social marketing in health promotion 2 op 
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Terveystieteiden tiedekunnan johtamisopintotarjonta 

Teema: Johtamisen painotuksia/ näkökulmia 

AY5210201 Henkilöstöresurssien johtaminen  6 op 

AY5210202 Strategic Management  6 op 

AY5213225 Muutoksen johtaminen   6 op 

AY5211225 Johtajuus ja esimiestyö   6 op 

AY7025101 Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan   3 op  

 

Teema: Johtamisen toimintaympäristö 

5410177 / AY5410177 Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä   5 op 

5311612 Työoikeus   5 op 

 

Teema: Talousnäkökulma johtamiseen 

AY5210211 Johdon laskentatoimen perusteet  6 op 

5214322K / 5214322J Strateginen laskentatoimi   6 op 

5420020 Kustannuslaskenta ja budjetointi  6 op 

5420002 / AY5420002 Terveystaloustieteen perusteet  6 op 

4214206 Johdatus lääketaloustieteeseen   2 op 

  

Muita opintojaksoja 

3315823 / AY3315823 Tilastollinen ohjelmistokurssi 2 op 

8034004 Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena 2 op 

AY7024203 Viestintä työyhteisön voimavarana  3 op 

AY7024204 Vuorovaikutustaidot työyhteisöissä  4 op 

AY4311007 Ohjaamisen pedagogiset perusteet hoitotyössä  5 op 

5425009 Näyttöön perustuva sosiaali- ja terveydenhuolto  6 op 

 

Yrittäjyysopinnot  47 op 

5215213 Yrittäjyyden perusteet  6 op 

5215211 Yrittäjyysviikko  2 op 

5215214 Ideasta liiketoimintakonseptiksi  5 op 

5215215 Business Draft  5 op 
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5215207 Oman osaamisen tuotteistaminen  2 op 

5215217 Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet  5 op 

5210109K Yritysoikeuden perusteet  6 op 

5215216 Business Project  10 op 

5212221K Yrityspeli  6 op 

 

1131020 Kansainvälistymisen opintokokonaisuus 25–35 op on kaikille opiskelijoille vapaasti 

valittava sivuaine. Opintokokonaisuuteen voi kiinnittää opintoja, jotka liittyvät neljään moduu-

liin: kotikansainvälistyminen, kansainvälinen harjoittelu, opinnot ulkomailla sekä kulttuurien 

moninaisuus ja kieliopinnot. Tarkempia tietoja Kamusta ja WebOodin oppaasta. 

 

Voit valita myös muita opintoihisi soveltuvia opintokokonaisuuksia Itä-Suomen yliopiston 

opetustarjonnasta. 
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3.6 Opintojen eteneminen lukuvuosittain 

3.6.1 Hoitotieteen pääaine: terveystieteiden kandidaattiopinnot 

1. lukuvuosi, syksy   
    

Orientoivat opinnot   

Orientaatio yliopisto-opintoihin 1 op 

Hoitotieteen opintojen suunnittelu ja HOPS (jatkuu keväällä) 
     

Kieli- ja viestintäopinnot   

English Academic Reading Skills for Nursing Science 2 op 

English Academic Reading Skills Distance Learning Course 2 op 

Ruotsin monimuotokurssi 3 op 

Kirjoitusviestinnän monimuotokurssi 2 op 

    

Hoitotieteen pääaineopinnot   

Hoitotiede tänään ja tulevaisuudessa 1 (jatkuu keväällä)   

Hoitotieteen historia- ja tietoperusta 5 op 

Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 5 op 

Hoitotieteen tiedonhaku (jatkuu keväällä)   

Tilastotieteen johdantokurssi tai vastaavat tiedot 3 op 

    

Hoitotyön johtamisen asiantuntijuus   

Hoitotyön johtamisen taustateoriat 5 op 

Intercultural competence and professionalism 5 op 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusteet (jatkuu keväällä)   
    

Preventiivisen hoitotieteen asiantuntijuus terveyden edistämisessä   

Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta 6 op 

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus terveyden edistämisessä 5 op 

Intercultural competence and professionalism 5 op 

    

Terveystieteiden opettamisen ja ohjauksen asiantuntijuuden lähtökohdat 

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (jatkuu keväällä)   
    

Vapaasti valittavat opinnot   
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1. lukuvuosi, kevät   
    

Orientoivat opinnot   

Hoitotieteen opintojen suunnittelu ja HOPS 2 op 

    

Kieli- ja viestintäopinnot   

English Academic and Professional Communication Distance Learning 

Course 1 op 

English Academic Reading Skills Distance Learning Course 2 op 

Ruotsin monimuotokurssi 3 op 

Kirjoitusviestinnän monimuotokurssi 2 op 

Kirjoitusviestinnän monimuotokurssi kandidaatintutkielman kirjoittajille 2 op 

    

Hoitotieteen pääaineopinnot   

Hoitotiede tänään ja tulevaisuudessa 1 4 op 

Arvot ja etiikka hoitotyössä 4 op 

Hoitotieteen kandidaatintutkielma ja seminaari 8 op 

Hoitotieteen tiedonhaku 1 op 

    

Hoitotyön johtamisen asiantuntijuus   

Talouden ja tuottavuuden johtaminen hoitotyössä 5 op 

Vetovoimaisen organisaation johtaminen 5 op 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusteet 5 op 

    

Preventiivisen hoitotieteen asiantuntijuus terveyden edistämisessä   

Kulttuurisen hoitotieteen teorioita 4 op 

    

Terveystieteiden opettamisen ja ohjauksen asiantuntijuuden lähtökohdat 

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op 

    

Vapaasti valittavat opinnot   
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3.6.2 Hoitotieteen pääaine: terveystieteiden maisteriopinnot 

2. lukuvuosi, syksy   
    

Kieli- ja viestintäopinnot   

Puheviestintää hoitotieteen opiskelijoille 2 op 

 

Hoitotieteen pääaineopinnot 

 

Hoitotieteen tutkimusmenetelmien käyttö: kvalitatiiviset menetelmät 7 op 

Hoitotieteen tutkimusmenetelmien käyttö: kvantitatiiviset menetelmät (jatkuu kevääl-

lä)   
    

Vaikuttava hoitotyön johtajuus   

Hoitotyön johtamisen asiantuntijuus ja kehittämisprosessien hallinta (jatkuu keväällä)   
    

Monialainen asiantuntijuus terveyden edistämisen toimintakentillä   

Community based health promotion 5 op 

Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja kehittämisprosessien johtaminen (jatkuu keväällä) 

Terveyden edistäminen monikulttuurisessa toimintaympäristössä 4 op 

Terveyden edistämisen johtaminen 5 op 

    

Terveystieteiden opettajuus monimuotoisessa tietoyhteiskunnassa   

Hoitotieteen didaktiset ja pedagogiset lähtökohdat ja ratkaisut (jatkuu keväällä)   

Opetusharjoittelu terveysalan oppimisympäristöissä (jatkuu keväällä)   
    

Vapaasti valittavat opinnot   
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2. lukuvuosi, kevät   
    

Kieli- ja viestintäopinnot   

Puheviestintää hoitotieteen opiskelijoille 2 op 

    

Hoitotieteen pääaineopinnot   

Hoitotieteen tutkimusmenetelmien käyttö: kvantitatiiviset menetelmät 7 op 

    

Vaikuttava hoitotyön johtajuus   

Hoitotyön johtamisen asiantuntijuus ja kehittämisprosessien hallinta 12 op 

Digitalisoituva saumaton sosiaali- ja palvelujärjestelmä 5 op 

Strategic management 6 op 

  

   

Monialainen asiantuntijuus terveyden edistämisen toimintakentillä   

Health impact assessment 5 op 

Vaikuttavat terveyden edistämisen toimintamallit ja interventiot 4 op 

Globaalit näkökohdat terveyden edistämisen tulevaisuudessa 5 op 

Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja kehittämisprosessien johtaminen 12 op 

Terveyden edistäminen monikulttuurisessa toimintaympäristössä 4 op 

Terveyden edistämisen johtaminen 5 op 

    

Terveystieteiden opettajuus monimuotoisessa tietoyhteiskunnassa   

Hoitotieteen didaktiset ja pedagogiset lähtökohdat ja ratkaisut 11 op 

Opetusharjoittelu terveysalan oppimisympäristöissä 12 op 

  
    

Muut opinnot   

Terveydenhuolto-oikeus 5 op 

Tilastotieteen peruskurssi tai vastaavat tiedot 4 op 

    

Vapaasti valittavat opinnot   
    

SOTE-opintokokonaisuus 5 op 
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3. lukuvuosi, syksy   
    

Kieli- ja viestintäopinnot   

Tieteellinen kirjoittaminen (jatkuu keväällä)   
    

Hoitotieteen pääaineopinnot   

Näyttöön perustuvan hoitotyön toteuttaminen ja arviointi 5 op 

Hoitotieteen pro gradu -seminaarit (jatkuu keväällä)   

Hoitotieteen pro gradu -tutkielma (jatkuu keväällä)   
    

Vaikuttava hoitotyön johtajuus   

Vaikuttavan asiakas- ja potilastyön johtaminen 6 op 

    

Terveystieteiden opettajuus monimuotoisessa tietoyhteiskunnassa   

Terveysalan opettajan laaja-alainen asiantuntijuus - projektiharjoittelu (jatkuu keväällä) 

Terveysalan koulutuksen tutkimus ja arviointi 4 op 

    

Muut opinnot   

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (maisterin tutkinto) 1 op 

    

Vapaasti valittavat opinnot   
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3. lukuvuosi, kevät   
    

Kieli- ja viestintäopinnot   

Tieteellinen kirjoittaminen 1 op 

    

Hoitotieteen pääaineopinnot   

Hoitotieteellinen tieto ja sen arviointi 4 op 

Hoitotieteen pro gradu -seminaarit 4 op 

Hoitotieteen pro gradu -tutkielma 30 op 

    

Vaikuttava hoitotyön johtajuus   

Kumppanuuksien ja toimintakulttuurin johtaminen 6 op 

    

Terveystieteiden opettajuus monimuotoisessa tietoyhteiskunnassa   

Terveysalan opettajan laaja-alainen asiantuntijuus - projektiharjoittelu 8 op 

    

Muut opinnot   

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (maisterin tutkinto) 1 op 

    

Vapaasti valittavat opinnot   
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3.7 Hoitotieteen laitoksen opintoneuvonta ja opiskelu 

3.7.1 Yleinen opintoneuvonta 

Yleinen opintoneuvonta, joka on tarkoitettu Itä-Suomen yliopiston kaikille opiskelijoille ja 

opiskelemaan hakeutuville, on keskitetty opinto- ja opetuspalvelut -yksikköön 

(www.uef.fi/opinto-ja-opetuspalvelut). Yksikkö hoitaa myös opiskelijaksi ilmoittautumiseen, 

opintotukeen ja asumiseen liittyviä asioita sekä ura- ja rekrytointiin ja ulkomailla opiskeluun 

liittyviä kysymyksiä.  

 

Yliopisto-opiskelija on lähtökohtaisesti itsenäisesti vastuussa opiskelustaan ja hänen on huoleh-

dittava siitä, että opetussuunnitelman edellyttämät opinnot tulevat suoritetuksi (kts tutkinto-

sääntö). Uusille opiskelijoille järjestettävä tuutoriohjaus on osa yliopiston opinto-

ohjausjärjestelmää. Sen tarkoituksena on auttaa opiskelija opintojen alkuun, tutustuttaa hänet 

opiskeluympäristöön, muihin opiskelijoihin ja yliopistoyhteisöön, opintojen suunnitteluun ja 

opiskeluun sekä luoda hänelle edellytyksiä toimia aktiivisena ja tasapainoisena työssään. Uudet 

opiskelijat jaetaan pienryhmiin, joita ohjaavat tehtävään koulutetut vanhemmat opiskelijat eli 

tuutorit. Tuutoriohjaus tapahtuu yhteistyössä oppiaineen/oppiaineryhmän opettajien kanssa. 

Uusien opiskelijoiden orientaatioviikko järjestetään ensimmäisen syyslukukauden alussa.  

 

Useimmat opiskeluun liittyvät ongelmat pystyy selvittämään tutustumalla huolellisesti siihen 

materiaaliin, joka opiskelijalle annetaan opintojen alussa ja tietoa löytyy myös netin kautta 

(kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/uudelle-opiskelijalle/) sekä WebOodista. Tärkeää on osallistua 

opintojen alussa Orientaatio yliopisto-opintoihin ja Hoitotieteen opintojen suunnittelu ja HOPS -

opintojaksoille. Molemmat opintojaksot ovat pakollisia. Hoitotieteen koulutuksen opetussuun-

nitelmiin, tutkintoihin ja opiskeluun liittyviin kysymyksiin saa ohjausta yliopisto-opettajalta 

(ari.haaranen@uef.fi), opintojaksojen opettajilta ja opintoasioita hoitavalta opetussihteeriltä sekä 

tiedekunnan opintopalveluiden päälliköltä (s-posti: mervi.silaste@uef.fi). Opettajilla ei ole erik-

seen määriteltyjä vastaanottoaikoja, vaan ohjausajat voi sopia sähköpostitse tai puhelimitse. 

Hoitotieteen laitoksen henkilökunnan yhteystiedot löydät osoitteesta 

www.uef.fi/hoitotiede/yhteystiedot. 

 

3.7.2 Hoitotieteen opinto-ohjaus 

Hoitotieteen laitoksen yleinen opintoneuvonta on järjestetty syksyn ensimmäisellä viikolla 

alkavalle Hoitotieteen opintojen suunnittelu ja HOPS -opintojaksolle. Opintojaksolla käsitellään 

keskeiset opiskeluun, opintojen ajalliseen suunnitteluun, opetuksen järjestämiseen, opintojen 

suorittamiseen ja opintohallintoon liittyvät asiat. Samalla viikolla järjestetään myös koulutus-

suuntausten omat infotilaisuudet, missä koulutusalojen professorit ja yliopistonlehtorit esittele-

vät koulutusta ja keskustelevat opiskelijoiden kanssa opintojen alkuvaiheen ja koko koulutus-

prosessin kysymyksistä. 

http://www.uef.fi/opinto-ja-opetuspalvelut
https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/uudelle-opiskelijalle/
http://www.uef.fi/hoitotiede/yhteystiedot
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Oman koulutussuuntauksen opinnoissa opiskelija ottaa yhteyttä oppiaineen lehtoriin ja voi 

pyytää tarvittaessa myös henkilökohtaista ohjausaikaa. Opiskelijatiedotus tapahtuu Yammerin 

kautta. Myös hoitotieteen vertaistuutorit ovat käytettävissä opiskelun suunnittelun tukemiseen. 

Kunkin opintojakson opettaja antaa opintojaksojen suorittamiseen liittyvän ohjauksen yleensä 

opintojakson ensimmäisellä tapaamiskerralla, mihin on syytä aina osallistua. HOPS-ohjaus 

tapahtuu niille erikseen varattuna henkilökohtaisena aikana. Opiskelijan ohjauksessa on useita 

toimijoita eri opiskelun alueille.  

 

3.7.3 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) 

Opiskelijoiden tärkeä työväline on opinto-opas, josta käy ilmi mm. tutkintoihin kuuluvat opin-

tojaksot ja -kokonaisuudet sekä koulutuksen tavoitteet ja suositeltava opintojen suoritusjärjestys. 

Koulutusten opetussuunnitelmat ovat luettavissa ja tulostettavissa WebOodista. Jokainen opis-

kelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jossa opintoja suunnitellessaan 

opiskelija aktivoituu pohtimaan omia vahvuuksiaan, ammatillisia tavoitteitaan, opintojaan ja 

omia erityiskiinnostuksen kohteita sekä suuntaamaan opintojaan tavoittelemaansa suuntaan.  

 

HOPS on opintojen suunnittelun väline ja asiantuntijana kehittymisen menetelmä. HOPS sel-

kiyttää opiskelijan henkilökohtaisia lähtökohtia ja päämääriä. Se on persoonallinen, tavoitteelli-

nen suunnitelma ja sitoumus oppimiseen.  

 

Hoitotieteessä HOPS-ohjauksen lähtökohtana ovat opiskelijan opiskelun tavoitteet ja urasuun-

nitelmat. Nämä ovat alkuvaiheen keskustelun keskeiset teemat, minkä pohjalta vapaavalintaisia 

täydentäviä opintoja ja opinnäytteen tutkimusaihetta aletaan hahmottaa. Toinen tärkeä asia 

ohjauksessa on, opiskeleeko opiskelija työn ohella vai kokopäivätoimisesti. Tämä vaikuttaa 

opintojen etenemisen suunnitteluun. Nykyhetki antaa lähtökohdan tulevaisuuden suunnittelul-

le ja urakehityksen miettimiselle, mikä edellyttää nykyhetken huolellista analysointia. 

 

HOPS on tarkoitettu opiskelun tueksi ja se pohjautuu kunkin koulutuksen tutkintorakenteille. 

HOPSissa laaditaan suunnitelmat sekä kandidaatin (TtK) että maisterin tutkinnoille (TtM). 

Hoitotieteen laitoksen yliopisto-opettaja, HOPS-ohjaaja Ari Haaranen ohjaa jokaisen opiskelijan 

henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimista ja päivittämistä vuosittain. 

 

Hoitotieteen pääaineen opiskelija tekee opinnot oman koulutussuuntauksensa tutkintoraken-

teen mukaisesti. Toisen koulutussuuntauksen opintoja (sikäli kun ne on mahdollista tehdä, 

esim. harjoitteluja ei voi tehdä toisesta koulutussuuntauksesta) voi tehdä tutkintorakenteeseen 

kuuluvien vapaasti valittavien opintojen verran. Opiskelijan henkilökohtainen opintosuunni-

telma sovitaan HOPS-ohjaajan kanssa (mm. hyväksytään valinnaisten opintojen osalta). 
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HOPSin tekeminen alkaa heti opintojen alussa, jolloin hahmotellaan opintojen suoritusaikatau-

lua ja tutkinnon sisältöä. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille HOPS-ohjaukset ovat pakolli-

sia, ja ne toteutetaan syys-lokakuussa sekä huhti-toukokuussa. (Opiskelijoille annetaan tar-

kemmat ohjeet HOPS-keskustelujen aikavarauksista lähempänä ko. ajankohtaa.) Ensimmäisen 

lukuvuoden syksyllä HOPS-lomake toimitetaan yliopisto-opettaja Ari Haarasen hyväksyttäväk-

si. Kevään HOPS-tapaamisessa analysoidaan tarkemmin kokemuksia opiskelusta ja opintojen 

etenemisestä, opintojaksoista ja oman koulutusalan valinnan osuvuudesta sekä tarkennetaan 

opintojen etenemistä. Kevään tapaamissa opiskelija reflektoi omaa edistymistään monipuolises-

ti. Hoitotieteen laitoksen HOPS-lomakkeet löytyvät laitoksen verkkosivulta 

(www.uef.fi/hoitotiede/ohjaus). 

 

Itä-Suomen yliopisto seuraa opiskelijoiden opintojen etenemistä vuosittain. Opiskelijan luku-

vuoden opintopistekertymä tulee olla vähintään 55 opintopistettä. Opiskelijakohtaiset opinto-

pistekertymät tarkastetaan vuosittain maalis- ja syyskuussa. Mikäli syyskuun tarkastuksessa 

käy ilmi, että edellisen lukuvuoden opintopistekertymä on alle 55 opintopistettä, otetaan opis-

kelijaan yhteyttä. 

 

1. lukuvuosi 

HOPS-ohjauksessa opintojen oikea ajallinen eteneminen kandidaatin tutkinnosta maisteriopin-

toihin on tärkeää. Tietyissä opintojaksoissa vaaditaan edeltäviä opintoja ja niiden oikea aikainen 

suorittaminen on tärkeää niin, että opiskelija voi edetä joustavasti pääaineen opinnoissa. Osa 

opinnoista voisi väärän ajoituksen takia siirtyä vuodella eteenpäin, koska opintojaksot toteute-

taan kerran vuodessa. Opiskelija itse huolehtii HOPS-ohjauksesta yliopisto-opettajan kanssa. 

 

Opiskelija täyttää HOPS-lomakkeen ja varaa ajan henkilökohtaiseen ohjaukseen syys-

lokakuulle. Tällöin käydään läpi opintojen etenemisen aikataulutus ja muut opintojärjestelyt. 

HOPS on oltava hyväksytty vuoden loppuun mennessä. Seuraava tapaaminen on huhti-

toukokuussa. Opiskelija varaa ohjausajan ja toimittaa mahdollisen uusitun HOPS-lomakkeen 

ohjaajalle. Keskustelussa käydään läpi kulunut vuosi ja hahmotetaan tulevat opinnot ja ajoitus. 

Keskustelun jälkeen opiskelija saa merkinnän opintorekisteriin. 

 

Maisterivaiheen HOPSia aletaan suunnitella jo tässä keskustelussa. 

 

2. lukuvuosi  

Toisen lukuvuoden tammi-helmikuussa opiskelijan on oltava yhteydessä HOPS-ohjaajaan 

opintojen etenemisen tarkistamiseksi ja mahdollisten etenemisongelmien ratkaisemiseksi. 

 

  

http://www.uef.fi/hoitotiede/ohjaus
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3. lukuvuosi 

Maisterivaiheessa HOPS-ohjaus keskittyykin yhä enempi opintojen loppuun saattamiseen 

liittyviin kysymyksiin. Tutkinnon hakeminen ja siihen liittyvät tarvittavat asiakirjat käydään 

läpi. Opiskelija itse tarkistaa opinto-rekisterinsä ja HOPS-lomakkeensa yhtäpitävyyden. On-

gelmatapauksissa opiskelija on yhteydessä HOPS-ohjaajaan. 

 

Tehostettu ohjaus 

Mikäli opiskelijan opinnot eivät ole edenneet seuranta-aikana, opiskelijalle lähetetään henkilö-

kohtainen kirje, missä on yhteenveto hänen opintojensa sen hetkisestä tilasta ja kehotetaan 

ottamaan yhteys HOPS-ohjaajaan ajan varaamiseksi tehostettuun ohjaukseen. HOPS-

tapaamisessa suunnitellaan opinnot uudelleen, opiskelija tekee korjatun etenemissuunnitelman 

ja hänet ohjataan puuttuvien opintojaksojen opettajien luo sopimaan opintojaksojen suorittami-

sesta.  

 

3.7.4 AHOT ja opintosuoritusten korvaavuus /sisällyttäminen 

Aiempien opintosuoritusten korvaavuudesta säädetään päätöksessä aiemmin hankitun osaami-

sen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintatavoista Itä-Suomen yliopistossa ja hoitotieteen 

laitoksen omien päätösten mukaisesti. Lue lisää aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta 

ja tunnustamisesta (AHOT) Opiskelijan käsikirjasta (kamu.uef.fi).  

 

"Hyväksilukemista koskevan hakemuksen voit jättää sähköisesti yliopiston asiointipalvelussa. 

Sähköinen asiointi on mahdollista sekä korvaavuushakemusten että sisällyttämishakemuksen 

jättämiseen.  Jätä hakemus sähköisessä asiointipalvelussa ja täytä pyydetyt kentät huolellisesti. 

Liitä mukaan tarvittavat liitteet. Liitteiden tulee olla hyvälaatuisia ja luettavissa olevia. Lomak-

keen lähettämisen jälkeen saat tiedon hakemuksen onnistuneesta jättämisestä palveluun.  

Kun asian hyväksyjä on käsitellyt asian, saat sähköpostiisi päätöksen. Halutessasi voit saada 

lisäksi paperisen päätöksen. Hyväksilukemisesta kirjataan suoristusmerkintä opintotietojärjes-

telmään. Mikäli sähköinen asiointi ei ole mahdollista, voit käyttää paperilomaketta. " 

 

Aiemman tutkinnon perusteella korvataan kokonaisuutena terveystieteiden kandidaatin tut-

kinnosta opistotasoisella tutkinnolla 100 opintopistettä ja amk-tutkinnolla 114 opintopistettä 

(sekä mahdollisesti kieli- ja viestintäopintoja 6 op). Ylemmät amk-tutkinnot tai amk:ssa suorite-

tut lisä- tai erikoistumisopinnot eivät anna lisäkorvattavuutta tutkintoon. Maisteritutkinnon 

opintoja ei voi korvata aiemmalla ammattikorkeakoulututkinnolla. Korvaavuuden saamiseksi 

hakija osoittaa kunkin korvattavan opintokokonaisuuden osaamistavoitteiden saavuttamisen 

erilaisin dokumentein ja tehtävin. Nämä ovat koottuna minioppimisportfolioon, joka toimite-

taan yliopisto-opettaja Ari Haaraselle korvaavuuden hakemiseksi. 

 

Vapaavalintaiset opinnot ovat osa tutkintoa ja hoitotieteen laitos päättää vapaavalintaisten 

opintojen hyväksymisestä. Terveystieteiden kandidaatti ja -maisterin tutkintojen vapaavalin-

https://kamu.uef.fi/opiskelijan-kasikirja/
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taisten opintojen on oltava aineopintotasoisia, jos ne ovat yksittäisiä opintojaksoja. Suoritetta-

van tutkinnon tavoitteiden kannalta relevantin tieteenalan perusopintokokonaisuus (25 op) 

hyväksytään vapaavalintaisiin ja vain erityistapauksissa voidaan hyväksyä yksittäisiä perus-

opinto-opintojaksoja, sillä aiemmassa vaadittavassa terveysalan tutkinnossa on ollut jo monen 

lähitieteenalan perusopintoja. Opiskelijan on perusteltava HOPSissaan vapaavalintaisten opin-

tojensa valinta, miten ne soveltuvat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin ja omiin urasuunni-

telmiin. Korvaavaksi esitettyä opintojaksoa ei ole saanut käyttää aiempiin tutkintoihin tai tut-

kintoa vastaaviin opintokokonaisuuksiin. 

 

Kotimaisessa yliopistossa tai kotimaisen yliopiston vaatimusten mukaan suoritetut arvosanat 

tai niitä vastaavat opintokokonaisuudet luetaan pääsääntöisesti hyväksi silloin kun ne ovat 

tutkintoon ja tutkinnon tavoitteisiin soveltuvia opintoja ja niiden sisältö ja vaativuustaso ovat 

samat kuin vaaditut opinnot. Kyseisiä opintoja ei myöskään ole saanut käyttää aiempaan tut-

kintoon tai tutkinnon kaltaiseen opintokokonaisuuteen. Toisessa yliopistossa tehtyä terveystie-

teiden kandidaatin tutkielmaa ei hyväksilueta, vaan opinnäytetyöt on tehtävä omassa yliopis-

tossa.  

 

Kieliopintojen korvaavuudet käsittelee kielikeskus. 

 

3.7.5 Opintojaksoille ilmoittautuminen  

Laitoksen opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodissa ilmoitettuna aikana, yleensä viimeistään 

viikkoa ennen opintojakson alkua. Mahdolliset poikkeavat ilmoittautumiskäytännöt on mainit-

tu opintojaksokuvauksissa. 

 

3.7.6 Hoitotieteen laitoksen viestintäkanavat 

UEF-opiskelijasähköposti 

Kaikille opiskelijoille luodaan automaattisesti UEF-opiskelijasähköpostitili, ja se asetetaan 

opiskelijan ensisijaiseksi sähköpostiksi yliopiston järjestelmiin. Kaikki opintoihin liittyvä säh-

köpostiviestintä tapahtuu tämän sähköpostitilin kautta. Opiskelijan tulee seurata UEF-

opiskelijasähköpostiaan opintojen ajan. 

 

Yammer 

Itä-Suomen yliopiston sisäisen viestinnän pääkanava on Yammer, ja hoitotieteen laitoksen 

opiskelijatiedotuksen pääkanava siellä on Hoitotiede (opiskelijat) -Yammer-ryhmä 

(www.yammer.com/uef.fi/groups/9022583). Kaikkien hoitotieteen opiskelijoiden tulee liittyä 

tähän ryhmään heti opintojen alussa ja seurata tiedotusta aktiivisesti opintojen ajan. Yammer-

ryhmän viestit voi halutessaan tilata myös UEF-opiskelijasähköpostiin.  

Opiskelijan kannattaa seurata Yammerissa ainakin seuraavia ryhmiä: 

 Hoitotiede (opiskelijat) 

http://www.yammer.com/uef.fi/groups/9022583
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 UEF opiskelijat // UEF students 

 UEF // Oppari 

 

Verkkosivut 

Hoitotieteen laitoksen verkkosivuilta (www.uef.fi/hoitototiede) löytyy tietoa mm. laitoksen 

ajankohtaisista uutisista ja tapahtumista. Sivuston Opiskelu-osiosta löydät mm. opintoihisi 

liittyviä ohjeita ja lomakkeita. Laitoksemme on myös Facebookista 

(www.facebook.com/UefHoitotiede) ja olet tervetullut seuraamaan viestejämme myös sinne. 

 

Ilmoitustaulut 

Hoitotieteen laitoksen käytävällä on useita ilmoitustauluja, joista löytyy paljon ajankohtaista 

tietoa hoitotieteeseen ja opintoihin liittyen. 

 

3.7.7 Opinnot ja opintosuoritukset   

Opiskelijan opintoihin sisältyy muun muassa luentoja, harjoituksia, harjoittelua, omatoimista 

perehtymistä kirjallisuuteen, oppimistehtäviä ja -päiväkirjoja, esseitä, kirjatenttejä, verkkoym-

päristössä toteutettavaa opiskelua ja seminaarityöskentelyä. Tiedekuntaneuvostossa vahviste-

tuissa opetussuunnitelmissa määrätään opintosuorituksista. Kunkin opintojakson opintojak-

sokuvaukseen kohtaan ’Toteutustavat’ on kirjattu ne suoritustavat, jotka ovat mahdollisia ko. 

opintojaksossa. Opetukseen liittyvä suoritusmahdollisuus (kuulustelu, esseemuotoinen suori-

tus, oppimispäiväkirja tai muu vastaava suoritus) järjestetään vähintään kaksi kertaa vuoden 

kuluessa opetuksen päättymisestä, mutta suoritusmahdollisuuksia voi opetussuunnitelman 

mukaisesti olla useampiakin. Suoritusmahdollisuudet on järjestettävä niin, että opiskelijalle jää 

riittävä valmistautumisaika uusintasuoritukseen.  

 

3.7.8 Opetusjärjestelyt ja tentit  

Opiskelijat ilmoittautuvat kaikille opintojaksoille WebOodissa. Ilmoittautumisajat ovat luetta-

vissa WebOodista kunkin opintojakson aikataulujen yhteydestä. Myös kuulusteluihin ilmoit-

taudutaan WebOodissa.  Hoitotieteen laitos järjestää kaksi yleistä tenttipäivää lukuvuoden 

aikana. Opiskelijat voivat tällöin osallistua ilmoitettuihin kuulusteluihin ja uusintakuulustelui-

hin. Joidenkin opintojaksojen tenttiminen on järjestetty sähköisenä tenttinä tenttiakvaariossa. 

Ohjeet sähköiseen tenttiin löytyvät Kamun Opiskelijan käsikirjasta. Hoitotieteen laitoksen 

järjestämien omien opintojaksojen tenttejä on mahdollista erityisestä syystä tenttiä myös etä-

tenttinä. Tällöin tentistä on sovittava ao. opintojakson johtajan kanssa ja täytettävä etätenttilo-

make, mikä löytyy hoitotieteen laitoksen verkkosivulta (www.uef.fi/hoitotiede/tenttikaytannot). 

Etätenttilomake on toimitettava kaksi viikkoa ennen tenttiä opetussihteerille. Tentin vastaan-

ottaja hyväksyy tentin valvojat. Opiskelija vastaa mahdollisista tentinvalvontakuluista valvojal-

le tai postituksessa tapahtuneista ongelmista. 

 

http://www.uef.fi/hoitototiede
http://www.facebook.com/UefHoitotiede
http://www.uef.fi/hoitotiede/tenttikaytannot
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Tutkintosäännön mukaan kirjallisen tai suullisen kuulustelun tulos on julkistettava viimeistään 

kolmen viikon kuluttua suorituksesta asianomaisella ilmoitustaululla ja yliopiston sähköisessä 

opiskelija- ja opintosuoritusrekisterissä (34§ Kuulustelun tulosten julkistaminen). 

 

Esseemuotoinen suoritus tai luentopäiväkirja tai muu vastaava suoritus tulee jättää määräai-

kaan mennessä tarkastajalle. Tällaisen suorituksen tulos on julkistettava viimeistään kolmen 

viikon kuluttua määräpäivästä. Määräajan jälkeen jätetyn tällaisen suorituksen tarkastukseen 

ottamisesta määrää suorituksen vastaanottaja. Tuloksen julkistamisen aika lasketaan hetkestä, 

jolloin opintosuoritus on suoritettu loppuun tai sille asetettu määräaika on kulunut loppuun. 

 

Opintosuorituksen tulosta julkistettaessa tulee ilmoittaa hyväksyttyjen arvostelu ja hylättyjen 

lukumäärä sekä milloin ja missä opiskelijalla on tilaisuus tutustua opintosuorituksensa arvoste-

luun. Kuulustelujen tulokset ilmoitetaan opiskelijakoodien mukaisesti, jolloin yksittäisen opis-

kelijat tiedot eivät ole muiden nähtävillä. Opiskelija saa rekisteristä tiedon myös hylätystä 

suorituksestaan. Opintosuoritusten tallentamiseksi mahdollisimman virheettömästi tenttitulos-

listoista tulee ilmetä yksiselitteisesti rekisteröimistä varten tarvittavat tiedot (opintojakson nimi, 

koodi ja laajuus sekä tenttijöiden osalta nimi, opiskelijanumero ja tentin tulos). Tentistä vastaa-

van opettajan tulee säilyttää tenttisuoritus 6 kuukautta (arkistonmuodostussuunnitelma) ja 

opiskelijalla on oikeus käydä katsomassa oma tenttisuorituspaperinsa tänä aikana. Sen jälkeen 

suorituspaperit tuhotaan silppurilla. 

 

Käyttäytyminen tenttitilaisuudessa 

Tenttitilaisuuksissa noudatetaan seuraavia ohjeita: Opintojaksoista järjestettäviin kuulusteluti-

laisuuksiin saa tuoda vain kuulustelussa tarvittavat välineet. Matkapuhelimet on suljettava 

tenttitilaisuuteen tultaessa ja laitettava laukkuun. Laukut, takit yms. on jätettävä joko salin 

ulkopuolelle tai sen seinustoille ja mukaan omalle paikalle saa ottaa vain kirjoitusvälineet ja 

henkilöllisyystodistuksen. Kännykät on suljettava tenttitilaisuuteen tultua. Opiskelun esteettö-

myyden osalta noudatetaan Itä-Suomen yliopiston ohjeistusta. Opiskelijan on ilmoitettava 

viikkoa ennen tenttiä opetussihteerille, jos hänelle on järjestettävä tenttitilaisuuteen erillisjärjes-

telyjä. 

 

Tutkintosäännön 30§ (Kuulustelujen järjestäminen) mukaan kuulustelutilaisuudessa on nouda-

tettava seuraavia määräyksiä: 

 

 Kuulustelutilaisuudesta saa poistua aikaisintaan kolmekymmentä (30) minuuttia 

kuulustelun alkamisesta, minkä jälkeen kuulusteluun ei oteta enää myöhästyneitä. 

 Kuulustelutilaisuuteen saa tuoda vain kuulustelussa tarvittavat välineet. 

 Erityisjärjestelyjä tarvitsevan opiskelijan on pyydettävä erityisjärjestelyjä kuuluste-

luun ilmoittauduttaessa. 

 Kuulusteluun osallistuvan on vaadittaessa todistettava henkilöllisyytensä. 

Kuulustelussa pidetään luetteloa kuulusteluun osallistuneista. 
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Valvoja voi välittömästi poistaa kuulustelutilaisuudesta opiskelijan, joka syyllistyy vilppiin. 

Tällöin hänen suorituksensa hylätään. Opintosuoritus hylätään myös kun vilppi havaitaan 

vasta tenttitilaisuuden jälkeen. Myös muu opintosuoritus voidaan hylätä, mikäli opiskelija on 

sitä suorittaessaan syyllistynyt opetus- tai tutkimustoimintaan kohdistuvaan rikkomukseen. 

 

Yliopistolain 45 §:n mukaan opiskelijaa, joka on syyllistynyt yliopiston opetus- tai tutkimustoi-

mintaan kohdistuvaan rikkomukseen tai muutoin rikkonut yliopiston järjestystä, voidaan ku-

rinpidollisesti rangaista rikkomuksen vakavuudesta riippuen varoituksella tai erottamalla 

määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.  

 

Rikkomuksesta on ilmoitettava kirjallisesti dekaanille tai erillis- tai palvelulaitoksen johtajalle, 

joka päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Yliopistolain 45 §:n mukaan opiskelijalle annet-

tavasta varoituksesta päättää yliopiston rehtori ja opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta 

yliopiston hallitus. Ennen asian ratkaisemista on opiskelijalle todisteellisesti toimitettava tie-

doksi, mistä rikkomuksesta häntä syytetään, sekä varattava hänelle tilaisuus tulla asiassa kuul-

luksi. 

 

3.7.9 Opintosuoritusten ja -kokonaisuuksien arvostelu ja rekisteröinti 

Opintosuoritukset arvioidaan opiskelijan ohjaamiseksi ja opintosaavutusten arvostelemiseksi. 

Opintosuoritukset voidaan arvostella joko asteikolla Hyväksytty / hylätty tai 5 (erinomainen), 4 

(kiitettävä), 3 (hyvä), 2 (tyydyttävä), 1 (välttävä), 0 (hylätty). Pro gradu -tutkielmat (30 op) 

arvioidaan viisiportaisella asteikoilla (1-5). Kandidaatin tutkintoon kuuluva kandidaatin tut-

kielma (8 op) arvostellaan asteikolla Hyväksytty / hylätty. Tutkintoihin liittyvät kypsyysnäyt-

teet arvostellaan asteikolla Hyväksytty / hylätty. Mikäli opintojakso arvioidaan asteikolla Hy-

väksytty / hylätty, ilmoitetaan opintojaksokuvauksen yhteydessä mikä on hyväksytty suoritus 

tai hyväksymiskriteereistä on erillinen selvitys. 

 

Opiskelijoiden opintosuoritukset tallennetaan opintosuoritusrekisteriin. Opintosuoritukset ovat 

opintojaksoja tai niiden osia taikka opintojaksoista koostuvia opintokokonaisuuksia. Kukin 

opettaja toimittaa kuulusteluistaan tai muista opintosuorituksista tiedon kansliaan, jossa suori-

tukset tallennetaan rekisteriin. Opiskelijan on syytä puolivuosittain tarkistaa, että suoritusrekis-

terissä hänen opintosuorituksensa ovat oikein tallennettuina. Opettaja säilyttää opintosuorituk-

sia (tentit, esseet jne.) kansliassa puoli vuotta. Mikäli opintosuoritusrekisterissä on virheellinen 

tieto tai jotain puuttuu, oikaisua tulee pyytää kirjallisesti opettajalta tai yliopisto-opettaja Ari 

Haaraselta. Opintosuoritukset voi tarkistaa myös WebOodista osoitteesta (weboodi.uef.fi/). 

Rekisteri toimii Itä-Suomen yliopiston opiskelijan voimassa olevalla käyttäjätunnuksella, jonka 

saa tietotekniikkapalveluista. 

 

https://weboodi.uef.fi/
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3.7.10 Tutkielmat ja kypsyysnäytteet 

Itä-Suomen yliopistossa on käytössä sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä. Opintosuoritus-

ten ja julkaistavien tutkimustulosten alkuperäisyyden varmistaminen on osa koulutuksen ja 

tutkimuksen laadunvarmistusta. Plagiaatintunnistusohjelmaa käytetään terveystieteiden kan-

didaatin ja pro gradu tutkielman tarkastukseen. Tarkat ohjeet käytöstä annetaan terveystietei-

den kandidaatin ja pro gradu tutkielman seminaareissa. 

 

Terveystieteiden kandidaatin tutkielma hoitotieteen pääaineessa 

Terveystieteiden kandidaatin tutkintoa varten opiskelijan on laadittava hoitotieteen aineopin-

toihin kuuluva kandidaatin tutkielma (8 op). Tutkielma laaditaan alan tieteellisiä periaatteita 

noudattaen, ja se koostuu kirjallisuuskatsaukseen perustuvasta tieteellisestä tiedosta. Tutkiel-

man kirjoittamista varten on tieteellisen kirjoittamisen ohjeet hoitotieteen laitoksen verkkosivul-

la (www.uef.fi/hoitotiede/ohjeet-ja-lomakkeet).  

 

Kandidaatintutkielma opintojakson opettajat vastaavat ohjauksesta, lisäksi tutkimushankkeiden 

tutkijat antavat sisällöllistä ohjausta. Ohjaus on yksilö- ja ryhmäohjausta ja seminaarityöskente-

lyä lähiopetuksena sekä verkko-oppimisympäristössä. Seminaaripäivissä ohjataan prosessin 

vaiheet, sisältö ja aikataulutus. Opiskelijat muodostavat noin neljän opiskelijan ryhmät, joissa 

he työskentelevät kandidaatintutkielmaprosessin ajan. Opiskelijaryhmät kokoontuvat neljä 

kertaa, näistä ohjauskerroista kahdessa on ohjaava opettaja mukana. Opiskelijat palauttavat 

ryhmätapaamisten raportit ja mahdolliset kysymykset opettajalle Moodleen, jossa opettaja 

kommentoi raporttia ja vastaa opiskelijoiden kysymyksiin. Jokainen opiskelija saa yksilöllistä 

ohjausta tutkielmaansa ryhmäohjauksissa lähettämänsä tuotoksen perusteella. Ohjaava opettaja 

ohjaa jokaista opiskelijaa myös yksilöllisesti kommentoimalla kandidaatintutkielmaa joko 

sähköisesti, postitse, puhelimitse tai ohjaustapaamisessa opiskelijan ohjaustarpeiden mukaisesti. 

Opiskelijoiden joustavan opiskelun vuoksi seminaareja pidetään sekä Kuopiossa että Helsingis-

sä. 

 

Opiskelijan on suoritettava tieteelliseen viestintään kuuluva kirjoitusviestinnän opintojakso 

joko ennen tutkielmaseminaaria tai yhtäaikaisesti sen kanssa, mikäli opiskelijalla ei ole AMK-

tutkintoa. Hoitotieteen tiedonhaku -opintojakso suositellaan suoritettavaksi yhtä aikaa kandi-

daatin tutkielman kirjoittamisen kanssa. Opintojaksolla saavutettuja taitoja tarvitaan myös 

muilla ensimmäisen vuosikurssin opintojaksoilla, joten sen suorittamista suositellaan ensim-

mäisen lukuvuoden aikana.  

 

  

http://www.uef.fi/hoitotiede
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Kandidaatin tutkinnon kypsyysnäyte 

Opiskelijan ei tarvitse kirjoittaa erillistä kandidaatin tutkintoon kuuluvaa kypsyysnäytettä 

1.8.2016 alkaen, vaan kypsyysnäytteenä hyväksytään kandidaatintutkielma tai sen tiivistelmä. 

Kandidaatintutkielman tarkastaja arvioi samalla kypsyysnäytteeksi hyväksyttävän kandidaatin-

tutkielman (tai osan) kieliasun eikä kielikeskus enää pääsääntöisesti tee suomen kielen tarkis-

tusta (vain ns. ongelmatapauksissa). Erillinen opintojakso ”kypsyysnäyte” säilyy ja ko. opinto-

jaksolle kirjataan sen suorittaminen. 

 

Kandidaatintutkielman arvostelu 

Kandidaatintutkielma arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Ennen arvosanan antamista 

opiskelijan kandidaatintutkielma tarkistetaan yliopiston käytössä olevalla plagiaatintunnistus-

järjestelmällä. Tarkastuksesta tehdään merkintä opintotietojärjestelmään. 

 

Terveystieteiden maisterin pro gradu -tutkielma hoitotieteen pääaineessa 

Terveystieteiden maisterin tutkinnossa opiskelijan on suoritettava hoitotieteen syventäviin 

opintoihin kuuluva pro gradu -tutkielma (30 op). Maisterin tutkintoa varten opiskelijan tulee 

osoittaa hoitotieteen hyvää tuntemusta, valmiutta soveltaa tieteellistä tietoa, tieteellisten mene-

telmien osaamista ja tieteellistä viestintää sekä saa valmiuksia tieteelliseen jatkokoulutukseen ja 

jatkuvaan opiskeluun.  Kypsyysnäyte suoritetaan samalla kielellä, jolla pro gradu -tutkielma on 

laadittu. Hoitotieteen laitoksen kirjallisen työn ohjeet on saatavilla verkosta 

(www.uef.fi/hoitotiede/ohjeet-ja-lomakkeet). 

 

Opiskelijalle nimetään yleensä kaksi pro gradu -tutkielman ohjaajaa. Opiskelija hakee ohjaajia 

erillisellä lomakkeella (www.uef.fi/hoitotiede/peruskoulutus). Ohjaajat määräytyvät pääsään-

töisesti laitoksen tutkimusprojektien mukaisesti. Opiskelija ja ohjaajat allekirjoittavat opinnäyte-

työn ohjaussuunnitelman ja opinnäytetyön HOPSin. Opintojen johdonmukaisen etenemisen 

vuoksi on suositeltavaa, että opiskelija jatkaa kandidaatin tutkielmassa käsittelemäänsä aihetta 

pro gradu -tutkielmassaan.  Pro gradu -tutkielmaseminaareissa opiskelijat esittelevät tutkimus-

suunnitelmansa ja saavat sekä vertaisopiskelijoiden että seminaarin opettajien palautteen. 

 

Tutkielmaseminaareihin kuuluu oleellisena osana tieteellinen keskustelu. Se edellyttää opiskeli-

joiden aktiivista osallistumista ryhmän toimintaan ja muiden jäsenten töiden tarkasteluun. 

Vastavuoroisuuden periaatteella on mahdollista monipuolistaa opiskelijan saamaa ohjausta ja 

palautetta, mikä vaikuttaa myönteisesti sekä ajattelun, työskentelyn että raporttien laatuun. 

 

Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta ja palautetta siten, että työ edistyy suunnitellussa aika-

taulussa. Opiskelijalla on velvoite ottaa arvioivaa palautetta vastaan. Koska kyseessä on ensisi-

jaisesti opiskelijan omaan tieteelliseen ajatteluun ja asiantuntemukseen tähtäävä opintokokonai-

suus, ohjaajan ei ole tarpeen ratkaista ongelmia opiskelijan puolesta. Tutkimusongelmaa valit-

taessa osapuolten kannattaa neuvotella opiskelijan ja ohjaajan mielenkiinnon sekä aiheen tie-

teellisen merkittävyyden ja tutkittavuuden yhteensovittamisesta. 

http://www.uef.fi/hoitotiede/ohjeet-ja-lomakkeet
http://www.uef.fi/hoitotiede/peruskoulutus
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Tutkimustyön aikataulusta on hyvä keskustella ohjaussuhteen alkuvaiheessa (kts. ohjaussuun-

nitelma) ja opiskelijan itselleen asettamasta tavoitetasosta, joka tulee ottaa huomioon mahdolli-

suuksien mukaan. Ohjaajan tulee antaa palautetta työn edistymisestä prosessin kuluessa. 

 

Hoitotieteen laitoksen tarkemmat ohjeet pro gradu -prosessista annetaan pro gradu  
-seminaareissa.  

 

Maisterin tutkinnon kypsyysnäyte 

Hoitotieteen pro gradu -opinnäytetyön kypsyysnäytteen voi tehdä vain sähköisenä tenttinä. 

Kypsyysnäytteen voi kirjoittaa, kun pro gradu –opinnäytetyön ohjaaja(t) antavat siihen luvan. 

Ohjaajat ilmoittavat opiskelijalle kypsyysnäytteen tarkastajan /vastaanottajan. Tentissä opiskeli-

ja valitsee listalta tarkastajan nimen. Sähköinen tenttijärjestelmä arpoo kypsyysnäytteelle tee-

man / kysymyksen. Vastauksen ohjeellinen pituus on 400-500 sanaa, joka vastaa noin yhtä käsin 

kirjoitettua konseptia. (Tenttijärjestelmässä on automaattinen sanalaskuri.) Kirjoitusaikaa säh-

köisessä tentissä on 3 tuntia. 

 

Kypsyysnäytteen tarkastaja arvioi esseen hyväksytty/hylätty arviointiasteikolla. Kun essee on 

hyväksytty, siitä tulee suoritusmerkintä opintorekisteriin. Tarkastaja ottaa opiskelijaan yhteyttä, 

mikäli essee ei ole hyväksyttävissä. 

 

Pro gradu -tutkielman arvostelu 

Opiskelija toimittaa lopullisen version pro gradu –tutkielmastaan laitoksen ohjeen mukaisesti. 

Tarkastukseen tulleeseen työhön ei saa enää tehdä muutoksia. Ennen arvosanan antamista 

opiskelijan pro gradu -tutkielma tarkistetaan yliopiston käytössä olevalla plagiaatintunnistus-

järjestelmällä. 

 

Pro gradu -tutkielman tarkastajat antavat tutkielmasta lausuntonsa, joka sisältää ehdotuksen 

arvosanaksi. Tarkastajina toimivat toinen tutkielman ohjaajista sekä yksi ohjausprosessin ulko-

puolinen laitoksen opettaja. Arviointilomake toimitetaan hoitotieteen laitoksen johtajalle, joka 

päättää tutkielman hyväksymisestä ja sen arvosanasta. Pro gradu -tutkielma arvostellaan as-

teikolla 1-5. Pro gradu -tutkielman tarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa tutkielmas-

ta ja ehdotus sen mainesanaksi kuukauden kuluessa siitä, kun tarkastaja on määrätty. Opiskeli-

jalle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen arvostelusta ennen opinnäytetyön hyväksymi-

sestä päättämistä. Tutkielman arvostelusta lähetetään opiskelijalle kirjallinen päätös.  Opiskeli-

jalle lähetetään tieto arvosanasta ja sen perusteista välittömästi tutkielman arvioinnin jälkeen. 

(kts. Tutkintosääntö.) Pro gradu –tutkielman arviointiprosessi tulee digitalisoitumaan syksyllä 

2018, johon liittyvät tarkemmat ohjeet ilmoitetaan myöhemmin. 

 

Tutkielman arviointi perustuu arviointikriteereihin (http://bit.ly/1S8CO9Y). Arviointi kohdistuu 

seuraaviin osa-alueisiin: tutkielman lähtökohdat (suunnittelu), kirjallisuusosio, aineisto ja me-

http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/antoisampaan_opiskeluun_2012.pdf
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netelmät (kokeellinen osa), tulokset, pohdita sekä tutkielman kieliasu, kokoonpano ja tieteelli-

nen esitystapa. Pro gradu -tutkielman ulkoasun viimeistely ja teknisten raportointiohjeiden 

huolellinen noudattaminen ovat myös tärkeitä.  Tutkielman lausunnossa kiinnitetään huomiota 

siihen, että lausunnon sisältö ja esitetty arvosana vastaavat toisiaan. Ansioiden tai puutteiden 

mahdollinen painottaminen tulee ilmaista selkeästi. Jos tutkielmasta esitetään keskimääräistä 

huonompaa arvosanaa, ovat virheet tai puutteet yksilöitävä. Vastaavasti keskitasoa paremman 

tutkielman lausunnossa on osoitettava selvästi vahvuudet.   

 

Pro gradu -tutkielman julkaisemisprosessi hoitotieteessä  

Pro gradu -julkistamisprosessin tarkemmat ohjeet annetaan pro gradu -seminaareissa. Aihee-

seen liittyvää ohjeistusta löytyy myös laitoksen verkkosivuilta (www.uef.fi/hoitotiede/pro-

gradun-julkaisuohje).  

 

E-julkaisulupa 

Itä-Suomen yliopiston opinnäytetyön julkaiseminen tapahtuu sähköisesti, jos opiskelija on 

antanut ja allekirjoittanut e-julkaisuluvan erillisellä lomakkeella. Mikäli opiskelija ei ole antanut  
e-julkaisulupaa, pro gradu -tutkielma on luettavissa kampuskirjastoissa sähköisessä muodossa, 

mutta ei lainattavissa (Akateemisen rehtorin päätös UEF dnro 

1671/12.02.0102/2011). Terveystieteiden tiedekunta suosittaa pro gradu- tutkielmien julkaisemis-

ta. 

 

Eettisiä näkökohtia ohjauksessa, opetuksessa ja opiskelussa 

Sekä opiskelijaa että hänen ohjaajaansa koskevat tietyt vastuut, velvollisuudet ja oikeudet. 

Erilaisten mielipiteiden kunnioittaminen, asioiden rakentava käsittely, tasapuolisuus, jousta-

vuus ja ajantasainen viestintä sekä sopimuksista kiinnipitäminen ovat hyvän ohjaussuhteen 

tunnusmerkkejä. Tutkielman tekemisessä on syytä tutustua Itä-Suomen yliopiston eettisiin 

ohjeisiin. Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet löytyvät Opiskelijan käsikirjasta (kamu.uef.fi).  

 

Itä-Suomen yliopistolla käytetään plagiaatintunnistusohjelmaa tutkielmien tarkastamiseen. 

Myös muissa opintosuorituksissa ja tutkimusartikkeleissa voidaan käyttää ko. ohjelmaa alkupe-

räisyyden tarkistamiseksi. Järjestelmää voidaan käyttää alkuperäisyyden tarkistamiseksi aina 

kun herää perusteltu epäily plagioinnista. Lisätietoa Itä-Suomen yliopistossa käytettävästä 

plagiaatintunnistusjärjestelmästä löydät Opiskelijan käsikirjasta (kamu.uef.fi). 

 

3.7.11 Tutkintotodistuksen anominen hoitotieteessä 

Opiskelua ja opetusta ohjaavat Itä-Suomen yliopiston tutkintosääntö ja terveystieteiden tiede-

kunnan erilaiset pysyväismääräykset. Pysyväismääräyksissä on kuvattu mm. tutkintojen ano-

misprosessi. Tutkintoasetuksen mukaisesti tutkinto on kaksiportainen. Ensin suoritetaan ter-

veystieteiden kandidaatin tutkinto ja sitten maisterin tutkinto. Kun opiskelija on suorittanut 

kaikki kandidaatin tutkintoon kuuluvat opinnot, hänen tulee olla yhteydessä laitoksen HOPS-

http://www.uef.fi/hoitotiede/pro-gradun-julkaisuohje
http://www.uef.fi/hoitotiede/pro-gradun-julkaisuohje
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ohjaajaan, yliopisto-opettaja Ari Haaraseen (HOPS-ohjaaja /-hyväksyjä), niin että HOPSiin on 

merkitty ja hyväksytty myös vapaavalintaiset opinnot., mikäli opiskelijan tutkintoon kandidaa-

tin tutkinnossa niitä kuuluu. Tämän jälkeen opiskelija tarkistaa opintorekisteristään, että siellä 

on merkittynä kaikki ko. tutkintoon kuuluvat pakolliset ja vapaavalintaiset opinnot suoritetuksi 

ja että niissä on oikeat, HOPSissa vaadittavat opintopistemäärät. Terveystieteiden kandidaatin 

tutkintoa varten on oltava suoritettuna 180 opintopistettä. Tämän jälkeen opiskelija anoo ter-

veystieteiden kandidaatin todistuksen. Maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Mais-

terin tutkinto anotaan heti, kun kaikki vaadittavat opintosuoritukset on kirjattu opintorekiste-

riin. Opiskelijan on oltava yhteydessä HOPS-ohjaajaan ennen valmistumista, jolloin tarkaste-

taan, että kaikki tarvittavat asiakirjat ovat kunnossa. Tämän jälkeen opiskelija lähettää HOPSin, 

opintorekisteriotteensa ja huolellisesti täytetyn tutkinnonanomislomakkeen yliopisto-opettaja 

Ari Haaraselle. 

 

Kesken opintojen ei anneta erillisiä opintosuoritustodistuksia, vaan tarvittaessa opiskelija osoit-

taa tehdyt opintonsa virallisella opintorekisteriotteella. Lisätietoja osoitteessa 

kamu.uef.fi/student-book/opintosuoritusote-ja-opiskelijatodistukset/  

 

Valmistuttuaan opiskelija voi suorittaa opintoja sen lukukauden loppuun asti, jonka aikana hän 

on valmistunut. Opiskelija ilmoittautuu näihin opintoihin ottamalla yhteyttä joko puhelimitse 

tai sähköpostitse opinto- ja opetuspalveluihin, jossa opiskelijalle luodaan opinto-oikeus. 

 

3.8 Laitoksen henkilökunta ja yhteystiedot 

Hoitotieteen laitoksen henkilökunta ja yhteystiedot löytyvät osoitteesta 

www.uef.fi/hoitotiede/yhteystiedot  

 

Kotisivu: www.uef.fi/hoitotiede 

Facebook: www.facebook.com/UefHoitotiede  

  

https://kamu.uef.fi/student-book/opintosuoritusote-ja-opiskelijatodistukset/
http://www.uef.fi/hoitotiede/yhteystiedot
http://www.uef.fi/hoitotiede/
http://www.facebook.com/UefHoitotiede
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4 Ohjeet ja määräykset  
4.1 Lait ja asetukset 

Yliopistolaki 558/2009  

www.finlex.fi  

 

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttami-

sesta 1136/2009 

www.finlex.fi  

 

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004 

www.finlex.fi  

 

 

4.2 Itä-Suomen yliopiston ohjeita ja määräyksiä 

Itä-Suomen yliopiston tutkintosääntö 

Kamu (kamu.uef.fi) -> Opiskelijan käsikirja -> Oppaita ja ohjeita -> Opiskelua koskevat lait ja 

säädökset 

 
Muutoksenhakuosoitukset 

Kamu (kamu.uef.fi) -> Opiskelijan käsikirja -> Oppaita ja ohjeita -> Opiskelua koskevat lait ja 

säädökset 

 

 

4.3 Tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat määräykset 

Terveystieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset 

www.uef.fi/hoitotiede/peruskoulutus  

http://www.finlex.fi/
http://www.finlex.fi/
http://www.finlex.fi/
http://kamu.uef.fi/
http://kamu.uef.fi/
http://www.uef.fi/hoitotiede/peruskoulutus
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P8

OPASTETAULU
INFO

YLIOPISTON MAKSULLINEN PYSÄKÖINTI
PAY PARKING (UEF)

OPISKELIJAPYSÄKÖINTI (MAKSULLINEN)
PARKING WITH STUDENT PERMITS (PAY PARKING)

MUU MAKSULLINEN PYSÄKÖINTI
OTHER PAY PARKING

Yliopistonranta 1

1 CANTHIA
2 MEDITEKNIA
3 MEDISTUDIA
4 STUDENTIA
5 SNELLMANIA
6 MELANIA 

Savilahdentie 6

7 TIETOTEKNIA 

Neulamäentie 2 

8 BIOTEKNIA

Microkatu 1

9 TECHNOPOLIS

 
Lisätietoja / More information 
uef.�/�/yhteystiedot/kartat_kuopio

RAVINTOLA
RESTAURANT

PÄÄSISÄÄNKÄYNTI
MAIN ENTRANCE

ESTEETÖN PYSÄKÖINTI
ACCESSIBLE PARKING

ESTEETÖN SISÄÄNKÄYNTI
ACCESSIBLE ENTRANCE

LIPUKEAUTOMAATTI
TICKETS



HYVÄ 
HETKI 
OLLA 
OPISKELIJA.

Itä-Suomen yliopisto 
Puhelinvaihde: 0294 45 1111

Joensuu
Yliopistokatu 2

PL 111, 80101 Joensuu

Kuopio
Yliopistonranta 1

PL 1627, 70211 Kuopio

uef.fi


