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Tutustu opiskeluun 
ja yliopistoelämään 
ennakkoon verkossa
Tervetuloa tutustumaan Itä-Suomen yliopiston uuden 
opiskelijan orientoivaan verkkomateriaaliin, jonka löydät 
osoitteesta kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle
 
Verkkomateriaalin avulla pääset tutustumaan yliopistoelämään 
ja –ympäristöön monipuolisesti, myös videoiden avulla:

   opiskelijan muistilista
   sähköisten palveluiden käyttöönotto
   digistartti
   ensitieto kampuksesta
   tärkeät paikat ja palvelut
   oman oppiaineen materiaalit uudelle opiskelijalle
   runsaasti muuta tärkeää materiaalia.

 
Opintosi käynnistyvät sujuvasti, kun tutustut verkkomateriaaliin ja 
Digistarttiin jo ennen saapumistasi kampukselle. Kampuksella 
perehtymisesi jatkuu elo-syyskuun vaihteessa mm. oppiaineesi/
koulutusohjelmasi, vertaistuutoreiden, sekä Orientaatio yliopisto-
opintoihin -opintojakson tapahtumilla.

Aikatauluja orientaatioviikolle löydät osoitteesta 
kamu.uef.fi/orientaation-aikataulu  

Tavataan kampuksella!

https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
https://kamu.uef.fi/orientaation-aikataulu


 

Kauppatieteiden orientaatio, Kuopio 
 
Tervetuloa, uusi kauppatieteiden opiskelija! Välittömästi opiskelupaikan vastaanotettuasi pääset tu-
tustumaan Uuden opiskelijan verkkomateriaaliin Kamussa (https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle) 
Sivusto sisältää runsaasti hyödyllistä materiaalia, johon perehtyminen jo kesän aikana sujuvoittaa 
opintojesi käynnistymistä. Tutustu huolellisesti mm. opiskelijan muistilistaan. HUOM! Seuraa mahd. 
muutoksia ja tarkennuksia Kamun uuden opiskelijan sivuilla elokuun aikana. elokuussa.  
 
Elokuun alussa 3.8.2020 alkaen pääset tutustumaan uuden opiskelijan sähköisiin työkaluihin (Digi-
startti). Ilmoittaudu yliopistoon, ota käyttöösi yliopiston sähköpostitunnus ja tee Digistartin tehtävät 
jo ennen orientaatioviikon käynnistymistä 1.9.  
 
Digistarttiin pääset Kamun uuden opiskelijan verkkosivulta. Suoritettuasi Digistartin tehtävät ja an-
nettuasi palautteen, saat sähköpostiisi osaamismerkin. Osaamismerkillä voit osoittaa hallitsevasi opis-
kelusi käynnistymisen kannalta tarvittavat, välttämättömät opiskelijan sähköiset työkalut. 
 
Elokuussa ke 12.8.2020 klo 12-13 järjestetään UEF-tietotori uusille opiskelijoille. Ensimmäinen 
puoli tuntia käytetään uusia opiskelijoita koskevien asioiden läpikäyntiin ja jälkimmäisellä puoliskolla 
asiat koskevat kaikkia opiskelijoita syksyn opetukseen liittyen. Tilaisuuden vetävät rehtorit. 
Tietotorille pääset seuraavasta linkistä:  https://www.uef.fi/live1/  
Tilaisuuden aikana kysymyksiä ja kommentteja voi esittää Presemossa.  
 
Kauppatieteiden orientaatio alkaa 1.9. Opintopaikan vastaanottaneille uusille opiskelijoille tullaan 
ilmoittamaan elokuussa sähköpostitse kauppatieteiden järjestämistä infoista sekä orientaatioaikatau-
luista. Alkusyksyn 2020 orientaatio sekä opetus toteutetaan pääsääntöisesti pelkästään etäyhteyksin 
yliopiston määräämien koronavirusrajoitteiden takia. Huolehdithan, että sinulla on riittävät tietotek-
niset varusteet etäopetukseen osallistuaksesi. 
  

 
 

 

https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
https://kamu.uef.fi/student-book/uuden-opiskelijan-muistilista/
https://kamu.uef.fi/student-book/uef-kayttajatunnus/
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
https://www.uef.fi/live1/
https://presemo.uef.fi/uefopiskelijatietotori120820


Syksyn 2020 opetus, 1. vuosikurssi 

Orientaation jälkeen varsinainen opetus alkaa ma 7.9. Alla olevasta taulukosta näet syyskuussa alka-
vat kauppatieteiden kandidaatin tutkintorakenteen pakolliset kurssit, aloituspäivän sekä viimeisen 
ilmoittautumispäivän. Kurssille ilmoittaudutaan Weboodissa: https://weboodi.uef.fi/weboodi/etu-
sivu.html  

Kaikki kandidaatin tutkintoon kuuluvat kurssit ovat nähtävillä Smart Startin otsikon Kuinka opinnot ete-

nevät kandidaatin tutkinnossa alta. Ensimmäisen vuosikurssin pakolliset opinnot löytyvät lisäksi Luka-
rista ryhmittelyllä KTK1K. 

 Opintojakso  Aloituspäivä  Ilmoittaudu viimeistään  

5210114K Johdatus kauppatieteiden opintoihin  Ma 7.9.  18.9.  
5210107K Talousmatematiikka  To 10.9.  13.9. 
5210110K Taloustieteen perusteet  Ti 8.9.  7.9. 
5210102K Laskentatoimen perusteet  Ti 8.9.  13.9. 
5210104K Johtamisen perusteet  Ke 9.9.  13.9. 
8013801 English for Business and Economics* 
 Ryhmä 1 (Avoimen väylän kautta tulleet) 
 Ryhmä 2  

• Ryhmä 3 tammikuu 2021  

 
Ma 28.9. 
Ke 30.9.  

7.9. (huom. rajattu ryhmäkoko) 

 

* Huom. Osallistuaksesi syksyn opetusryhmään kurssille English for Business and Economics, sinulla 
tulee olla seuraavat varusteet: riittävän nopea verkkoyhteys, kuulokkeet, mikrofoni ja web-kamera) 
sekä valmiudet käyttää vaadittua tekniikkaa. Kielikeskuksen kursseille otetaan rajattu osallistuja-
määrä per ryhmä. 
 
Muilla kursseilla web-kamera ei ole pakollinen. 
 
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon pakolliset kieliopinnot voi suorittaa myös AHOT-
näyttökokein, joita järjestetään kerran lukukaudessa. Lisätietoja https://studentuef.share-
point.com/sites/Kielikeskuksenopintoyhteis/SitePages/ahot.aspx. Opintojakson 8013801 English for 
Business and Economics näyttökoe on 18.9.2020.  
 
 

Tuutorit tervehtivät 
 

Tuutoreiden tervehdykset löydät Riskipreemio-lehden fuksinumerosta Kamun uuden opiskelijan 
verkkosivulta 

 
 

https://weboodi.uef.fi/weboodi/etusivu.html
https://weboodi.uef.fi/weboodi/etusivu.html
https://studentuef.sharepoint.com/sites/Kielikeskuksenopintoyhteis/SitePages/ahot.aspx
https://studentuef.sharepoint.com/sites/Kielikeskuksenopintoyhteis/SitePages/ahot.aspx
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
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Kauppatieteiden laitos tervehtii 
 
Hyvä uusi kauppatieteiden opiskelija, 

toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan kauppatieteitä Itä-Suomen yliopistoon, Busi-

ness Schooliin. Olen iloinen, että olet valinnut meidän yliopistomme opiskelupaikaksesi. Meillä opis-

kelija ja oppiminen ovat toimintamme ydintä. Opiskelu tapahtuu opiskelijan ja opettajan aktiivisessa 

vuorovaikutuksessa, joko virtuaalisesti tai kontaktiopetuksessa. Moderni opetusteknologia antaa 

mahdollisuuden hyödyntää monin tavoin kauppatieteiden parasta osaamista niin Joensuussa kuin 

Kuopiossa. Tulevana syksynä opiskelemme pääosin verkossa, jotta voimme taata turvallisen oppimi-

sen ympäristön jokaiselle opiskelijalle koronakriisistä huolimatta.  

Rohkaisen sinua hyödyntämään Itä-Suomen yliopiston monipuolista oppiainetarjontaa kauppatieteel-

listen opintojesi rinnalla. Olet vapaa rakentamaan itsellesi sopivan kauppatieteiden tutkinnon ja juuri 

sinun näköisen osaamisen, joka kantaa tulevaisuuden monimuotoisessa ja haasteellisessa työelä-

mässä. Tavoitteenamme on innostaa jatkuvaan uuden oppimiseen sekä omien rajojen ylittämiseen. 

Sinun on mahdollista suorittaa laaja-alainen kauppatieteiden tutkinto, jossa taataan ekonomin osaa-

minen laskentatoimesta, markkinoinnista ja kansainvälisestä liiketoiminnasta, johtamisesta, yritysoi-

keudesta ja rahoituksesta. Voit vapaasti valita sivuaineopintoja tukemaan ekonomin osaamistasi. Voit 

keskustella henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi sisällöstä hops-ohjaajien, professoreiden, opetta-

jien ja amanuenssien kanssa. 

Kauppatiede on kansainvälistä. Sinun on mahdollista kartuttaa kansainvälistä osaamista englannin-

kielisillä luennoilla ja erilaisilla kursseilla opintojen aikana. Yliopistomme tarjoaa myös runsaasti kan-

sainvälisiä vaihto-opiskelumahdollisuuksia eri puolille maailmaa, kun pääsemme aikaan pandemian 

jälkeen. Suosittelen jokaiselle vaihto-opiskeluja ulkomailla.  

Tervetuloa osaksi Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden yhteisöä! 

 

Saara Julkunen 

johtaja 

Kauppatieteiden laitos 

UEF  



Opintojen ohjaus 
 

Kauppatieteiden laitoksella Kuopion kampuksella syksyn opintojen aloitusta ohjaa amanuenssi  
Christina Piel, christina.piel@uef.fi. Kurssien sisältöä ja suoritustapoja koskevissa kysymyksissä voit 
aina olla yhteydessä ko. kurssin opettajaan.  
 
Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) 
Ensimmäisenä opintovuotena amanuenssille palautettavalla HOPS:lla vahvistetaan kauppatieteiden 
kandidaatin tutkinnon suuntautumisvaihtoehdon (pääaineen) valinta (johtaminen ja markkinointi 
JOMA tai laskentatoimi ja rahoitus LARA). Suuntautumisen valinnan jälkeen HOPSia ohjaa oman opin-
tojen suuntautumisvaihtoehdon HOPS-ohjaaja.  
 
5210114 Johdatus kauppatieteiden opintoihin 2 op -opintojaksolla esitellään tutkinnon rakennetta 
ja opintohallinnon kysymyksiä sekä harjoittelua ja kansainvälistä opiskelua. WebOodista löytyvät  
luentoajat, tarkemmat ohjeet sekä luentojen sisällöt löytyvät Moodlesta.  
 
HOPS päivittyy WebOodissa opintojen edetessä, jolloin siitä muodostuu tehokas apuväline omien 
opintojen suunnittelulle ja opiskeluajan hallinnalle. Keskeisenä ajatuksena opintojen suunnittelussa 
on omien valintojen, kuten suuntautuminen (pääaine), sivuaineet, sekä työharjoittelu ja opinnot ulko-
mailla, suhde omiin tavoitteisiin kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa sekä opintojen 
tavoitteellinen ja realistinen aikataulutus. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadintaan voi saada 
ohjausta HOPS-ohjaajilta tai amanuensseilta. 
 
Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suuntautumisvaihtoehdot (pääaineet) Kuopion kampuksella 
ovat Innovaatiojohtaminen, International Business and Sales Management, Laskentatoimi ja rahoitus 
sekä Tilintarkastuksen maisteriohjelma. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suuntautuminen (pää-
aine) vahvistetaan kolmannen opintovuoden kevätlukukaudella tai kun olet suorittanut n. 120 opinto-
pistettä. Suuntautumisvaihtoehdon/pääaineen valinta vahvistetaan WebOodissa amanuenssille pa-
lautettavalla henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla (HOPS). 
 
Työharjoittelu ja kansainvälinen vaihto-opiskelu 
Työharjoittelun tavoitteena on perehtyä kauppatieteiden kandidaatin ja/tai maisterin ammattikäy-
täntöön jossakin organisaatiossa kotimaassa tai ulkomailla. Harjoittelun tulee toimenkuvaltaan vas-
tata sellaista tehtävää, johon tieteenalan opetuksessa on pyritty antamaan valmiuksia. Tyypillisesti täl-
laiset tehtävät ovat vaativien asiakaspalvelutehtävien lisäksi kehitys- tai selvitystehtäviä. Tämän vuoksi 
harjoittelu suositellaan suoritettavaksi aikaisintaan toisen opiskeluvuoden jälkeen. Kauppatieteiden 
laitos voi tukea työharjoittelua harjoittelumäärärahalla. Ulkomaiseen harjoitteluun voi hakea mm. 
Erasmus-apurahaa tai osallistua CIMOn harjoitteluohjelmiin. 
 
Kansainvälisen opiskelu. Kauppatieteiden opiskelijoille on tarjolla monia mahdollisuuksia suorittaa 
osa opinnoistaan ulkomaisissa yliopistoissa. Itä-Suomen yliopisto on mukana erilaisissa kansainväli-
sissä vaihto-ohjelmissa ja verkostoissa, joiden kautta on mahdollista päästä opiskelemaan ulkomaille. 
Kansainväliseen vaihtoon liittyvät ohjeet löydät: KAMU / opiskelijan käsikirja/ vaihto-opiskelu ja kan-
sainvälistyminen. 

Opinnot  
 
Itä-Suomen yliopistossa opiskellaan ja opetetaan kauppatieteitä sekä Joensuussa että Kuopiossa. 
Tutkintoja suorittamaan valitut opiskelijat ovat saaneet opinto-oikeuden suorittaa kauppatieteiden 
kandidaatin tutkinnon sekä kauppatieteiden maisterin tutkinnon. Kauppatieteiden maisterin tutkin-
non suoritettuasi sinulla on oikeus käyttää ekonomin arvonimeä. 
 
Opiskelijalta edellytetään tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Opintojaksoissa noudatetaan ns. 
edeltävät (aikaisemmat) opinnot -sääntöä. Toisin sanoen kullekin opintojaksolle osallistumisen pe-
rusvaatimuksena on, että opintojaksokuvaukseen merkityt aikaisemmat opinnot on suoritettu. Kul-
loinkin voimassa olevat opintojaksokuvaukset löytyvät Weboodista 
(https://weboodi.uef.fi/weboodi/etusivu.html) 

 
Opintojaksoille ja tenttiin ilmoittautuminen 
Kauppatieteiden laitoksen järjestämille opintojaksoille on ilmoittauduttava WebOodissa vähintään 
viikko ennen opetuksen alkamista, ellei opintojaksolla muuta ilmoiteta.  
Opiskelijat laativat itse oman lukujärjestyksensä. Opintojen suunnittelussa on huomattava, että kaik-
kia aineopintojen ja syventävien opintojen vapaavalintaisia opintojaksoja ei välttämättä järjestetä joka 
vuosi. Opintojaksojen kuvaukset ja aikataulut löytyvät WebOodista. Mahdolliset aikataulu- ja tilamuu-
tokset päivitetään WebOodiin. Seuraa siksi WebOodia säännöllisesti! 
 
Kauppatieteissä ei ole erikseen luentokuulusteluja, yleisiä tenttejä tai kirjatenttejä, vaan kaikki opinto-
jaksot tentitään erikseen määriteltyinä tenttipäivinä.  Kaikkiin tentteihin on pakollinen ilmoittautumi-
nen vähintään kymmenen (10) päivää ennen tenttipäivää. Opiskelija voi tenttiä samalla kertaa useam-
pia opintojaksoja, kuitenkin niin, että kuhunkin tenttiin ilmoittaudutaan erikseen. Jos opintojakson 
suorittamiseen kuuluu tentti eli kirjallinen kuulustelu, lukuvuoden aikana on yleensä kolme tenttimah-
dollisuutta. Opintojaksoihin liittyvät osasuoritukset, kuten ryhmätyöt, ovat pääsääntöisesti voimassa 
kuluvan lukuvuoden ajan. 

 
Tiedottaminen 
Opiskelija ilmoittautuu kurssille WebOodissa, jonka kautta ilmoittautuneille lähetetään tietoa oppima-
teriaalista ja muista kurssin suorittamiseen liittyvistä seikoista sekä usein myös linkki kurssin Moodle-
sivuille. Koska viestintä tapahtuu opiskelijan sähköpostiin, on opiskelijan huolehdittava siitä, että 
WebOodin perustiedoissa on voimassa oleva sähköpostiosoite.  
Opiskelijan tulee seurata ajankohtaisviestintää Yammerissa (olethan jo liittynyt Yammer-ryhmään: 
UEF Kauppatieteiden opiskelijat). Kaikki opiskeluun liittyvä tieto löytyy Kamusta, Opiskelijan käsikir-
jasta (https://kamu.uef.fi/). 
 
Jos olet jo suorittanut opintoja aikaisemmin: AHOT - Hyväksilukemisen hakeminen  
Hyväksilukemista on opintojen korvaaminen ja sisällyttäminen. Korvaaminen tarkoittaa tietyn kurssin 
korvaamista aiemmin suoritetulla vastaavalla kurssilla (sähköinen korvaavuushakemus löytyy: KAMU 
/opiskelijan käsikirja/ oppaita ja ohjeita/ aiempien opintojen hyväksiluku (AHOT). Sisällyttäminen puo-
lestaan tarkoittaa aiemmin suoritetun kurssin sisällyttämistä kauppatieteiden tutkintoon sellaisenaan. 
Henkilöt, jotka ovat suorittaneet varusmiespalveluksen johtamisopinnot sisältävän 347 päivän varus-
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Opintojaksoille ja tenttiin ilmoittautuminen 
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tokset päivitetään WebOodiin. Seuraa siksi WebOodia säännöllisesti! 
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nen vähintään kymmenen (10) päivää ennen tenttipäivää. Opiskelija voi tenttiä samalla kertaa useam-
pia opintojaksoja, kuitenkin niin, että kuhunkin tenttiin ilmoittaudutaan erikseen. Jos opintojakson 
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Tiedottaminen 
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Jos olet jo suorittanut opintoja aikaisemmin: AHOT - Hyväksilukemisen hakeminen  
Hyväksilukemista on opintojen korvaaminen ja sisällyttäminen. Korvaaminen tarkoittaa tietyn kurssin 
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Henkilöt, jotka ovat suorittaneet varusmiespalveluksen johtamisopinnot sisältävän 347 päivän varus-



miespalveluksen, voivat hakea näiden opintojen sisällyttämistä tutkintoon. Sähköisen hakemuksen liit-
teeksi tulee liittää Puolustusvoimien myöntämä Johtajan palvelustodistus ja henkilöarviointi (koskee 
armeijasta kotiutuneita kesällä 1999 tai sen jälkeen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miten opinnot etenevät kanditutkinnossa?  
 
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon vähimmäislaajuus on 180 opintopistettä. Tutkinto koostuu 
oman pääaineen (JOMA tai LARA) perus- ja aineopinnoista (sis. kandidaatin tutkielman ja seminaarin), 
kaikille yhteisistä (toisen pääaineen) kauppatieteiden pakollisista opinnoista 24 op, kieli- ja viestintä-
opinnoista sekä muista opinnoista. Muut opinnot sisältävät mm. tutkimusvalmiusopinnot sekä va-
paasti valittavia opintoja ja voivat sisältää sivuaineen (väh. 25 op) siten, että 180 op vaatimus täyttyy. 
Opintoja voit suorittaa myös muussa järjestyksessä, mutta tällöin on varauduttava kurssien mahdolli-
siin päällekkäisyyksiin (etenkin kieli- ja viestintäopintojen osalta). Seuraavassa taulukossa opintojen 
kulku on esitetty niin, että kandidaatin tutkinto (180 op) suoritetaan kolmessa vuodessa. 
 

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op (KTK+KTM),  
Kuopio  

KTK-vuosikurssi 

 1 2 3 
Kaikille yhteiset kauppatieteiden pakolliset opinnot 48 op  
(osa näistä sisältyvät suuntautumisopintoihin) 
5210102 Laskentatoimen perusteet 6 op 1   
5210103 Rahoituksen perusteet 6 op 1   
5210211 Johdon laskentatoimen perusteet 6 op 1   
5210212 Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 6 op  2  
5210104 Johtamisen perusteet 6 op 1   
5210105 Markkinoinnin perusteet 6 op 1   
5210201 Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja johtajuus 6 op 1   
5213216 Vastuullinen markkinointi 6 op  2  
 
Kaikille yhteiset muut pakolliset opinnot 37 op 
1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op 1   
5210114 Johdatus kauppatieteiden opintoihin 2 op 1   
8011801 Kirjoitusviestintä 1 op 1   
5010101 Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op  2  
5210107 Talousmatematiikka (tai vast. opinnot) 6 op 1   
5210110 Taloustieteen perusteet (tai vast. opinnot) 6 op 1   
Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet yht. 6 op 
5010102 Tilastollisten menetelmien perusteet 3 op 
5210302H Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet/harj. 3 op 
tai 3622230 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op 

 2  

5210301 Laadullisen tutkimuksen perusteet yht. 6 op 
5010103 Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatie-
teilijöille 3 op 

   5210301H Laadullisen tutkimuksen perusteet 3 op, harjoitukset 

 2  

5210109 Yritysoikeuden perusteet 6 op 1   
 
Kieli- ja viestintäopinnot 23 op: 
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8011802 Kirjoitusviestintää kauppatieteiden opiskelijoille 4 op  2 3 
8011828 Puheviestintää kauppatieteiden opiskelijoille 3 op  
tai 8010157 Varmuutta vuorovaikutukseen 3 op 

  3 

8011827 Neuvottelutaidot kauppatieteiden opiskelijoille 2 op   3 
8012801 Ruotsia kauppatieteiden opiskelijoille 4 op  2  
8013801 English for Business and Economics 3 op 1   
8013802 English for Communicating in Business 4 op  2  
8013803 English Ac. Writing and Pres. for Bus. and Ec. 3 op   3 
 
Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot 60 op 
Johtaminen ja markkinointi – JOMA 60op 
Johtamisen ja markkinoinnin perus- (5215370) ja 
aineopinnot (60 op) (5215470) sisältävät seuraa-
vat johtamisen ja markkinoinnin opinnot: 
 
Pakolliset opinnot:  
5210104   Johtamisen perusteet 6 op 
5210105   Markkinoinnin perusteet 6 op 
5210201   Henkilöstövoimavarojen johtaminen 
ja johtajuus 6 op 
5213216  Vastuullinen markkinointi 6 op 
 
5215471   Kandidaatin tutkielma ja kypsyys-
näyte, Johtaminen ja markkinointi 10 op 
5215472   Kandidaatin tutkielmaseminaari, Joh-
taminen ja markkinointi 1 op 
8020030   Kauppatieteiden tiedonhaku 1 op 
 
Vapaavalintaiset opintojaksot (väh. 18 op) 
5213212   Kuluttajakäyttäytyminen 6 op 
5211212   International Business Management 6 
op  
5213225   Muutoksen johtaminen 6 op 
5213214   Markkinointi- ja yhteisöviestintä 6 op 
5211221   Strategies for Managing Competitive-
ness 6 op 
5210202   Strategic Management 6 op 
52111214 Sevice Orientation 6 op 
5213215   Tiimien johtaminen 6 op 
5211242   Sales and Buyer Behaviour in Retai-
ling 4/6 op  
5215473   Muu johtamisen ja markkinoinnin ai-
neopintotasoinen opintojakso, vaihdossa tai 

Laskentatoimi ja verotus – LARA 60op 
Laskentatoimen ja rahoituksen  perus- 
(5215350) ja aineopinnot (60 op) (5214400) 
sisältävät seuraavat laskentatoimen ja vero-
tuksen opinnot: 
 
Pakolliset opinnot: 
5210102   Laskentatoimen perusteet 6 op 
5210103   Rahoituksen perusteet 6 op 
5210211   Johdon laskentatoimen perusteet 
6 op 
5210212   Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääri-
tys 6 op 
 
5214201   Kandidaatin tutkielma ja kypsyys-
näyte, Laskentatoimi ja verotus 10 op 
5214204   Kandidaatin tutkielmaseminaari, 
Laskentatoimi ja verotus 1 op 
8020030   Kauppatieteiden tiedonhaku 1 op 
5311005   Oikeudellisen tiedon hankinta 0 
op 
 
Valitaan väh. 6 op seuraavista:  
5214211   Yritysrahoitus 6 op 
5214213   Kirjanpidon jatkokurssi 6 op 
 
Vapaavalintaiset opintojaksot (väh. 18 op) 
 
5210213   Tuloslaskenta ja verotus 6 op 
5214241   Current Topics in Finance 6 op 
5214212   Johdon laskentatoimen jatko-
kurssi 6 op 
5214223   Tilintarkastus 1, 6 op 

avoimessa suoritettu, vierailevan opettajan pi-
tämä  
 

5214228   Laskentatoimen ja rahoituksen ta-
loudelliset mallit 1, 3 op 
5214232   Laskentatoimen ja rahoituksen ta-
loudelliset mallit 2, 3 op 
5214214   Varallisuuden hallinta 3 op 
5212240   Muu laskentatoimen ja rahoituk-
sen aineopintotasoinen opintojakso, vaih-
dossa tai avoimessa suoritettu, vierailevan 
opettajan pitämä                
 

Kandidaatin tutkielmaseminaari 1op ja tiedonhaku 1op   3 
Kandidaatin tutkielma (sis. Kypsyysnäyte) 10op   3 
Lisäksi vapaasti valittavia opintoja niin, että 180 op vaatimus täyttyy. 

 

 Opintojaksokuvaukset löytyvät WebOodista. 
 
 
Sivuaineopintojen aloittaminen 
 
Kauppatieteiden tutkintorakenteissa ei vaadita sivuaineen suorittamista, voit suorittaa muita opintoja 
niin, että 180 op vähimmäislaajuus täyttyy. Halutessasi voit myös jonkun tai useamman sivuaineen. 
Itä-Suomen yliopistossa on ns. vapaa sivuaineoikeus. Tämä tarkoittaa sitä, että voit opiskella yliopis-
tossa tarjolla olevia aineita lähes rajoituksetta. Kuitenkin joissain oppiaineissa (esim. englannin kieli, 
psykologia, sosiaalityö, hoitotiede, lääketiede) sivuaineopiskelijoiden määrää on rajoitettu. Kaikkea 
opetusta ei Itä-Suomen yliopistossa voida kuitenkaan tarjota sekä Joensuun että Kuopion kampuksilla. 
Suoritettavan tutkinnon rakenne määrittelee pitkälti sivuaineen valintaa ja laajuutta. Kattava kuvaus 
tarjolla olevista opinnoista ja opintokokonaisuuksista löytyy Kamusta (https://kamu.uef.fi/student-
book/sivuaineopiskelu-uefissa/). Sivuaineet ovat tärkeä osa opintoja ja niiden valintaan on useita nä-
kökulmia. Valinnan voi tehdä oman kiinnostuksen, laitoksen suositusten, tulevan ammatin tai työelä-
män yleisten odotusten mukaisesti taikka niin, että se luontevasti tukee pääainetta tai tutkielman laa-
timista. Oleellista on, että tutkinnosta muodostuu mielekäs ja mielenkiintoinen kokonaisuus, joka tu-
kee työelämään sijoittumista. Sivuaineen voi valita yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekun-
nan tai muun tiedekunnan oppiainevalikoimasta.  
 
Sivuaineena voit suorittaa mm. kauppatieteiden alan sivuaineita, psykologiaa, oikeustieteiden alan si-
vuaineita, kansantaloustiedettä, sosiologiaa, kieliä oman kampuksen tarjonnan mukaisesti, media- ja 
viestintäalaa, tietojenkäsittelytiedettä, tilastotiedettä, kasvatustieteitä, metsä- ja ympäristötieteitä, 
osuustoimintaa, matkailualan opintoja. Sivuaine valitaan yleensä joko oman mielenkiinnon, tavoi-
teammatin tai -alan perusteella tai työllistymismahdollisuuksien parantamisen näkökulmasta. 
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Miten opintopolku etenee maisterin 
tutkintoon?  

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suuntautumisvaihtoehto (pääaine) vahvistetaan kolmannen 
opintovuoden kevätlukukaudella tai kun olet suorittanut n. 120 opintopistettä. Suuntautumisvaihto-
ehto (pääaine) valitaan oman kampuksen tarjonnasta, joita ovat Kuopion kampuksella innovaatiojoh-
taminen, laskentatoimi ja rahoitus, tilintarkastuksen maisteriohjelma sekä englanninkielinen maiste-
riohjelma International Business and Sales Management. Suuntautumisen valinta vahvistetaan 
WebOodissa amanuenssille palautettavalla henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla (HOPS). Mikäli jo-
honkin suuntautumiseen ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin siihen voidaan ottaa, opiskelijoiden 
valinnan perusteena käytetään ensisijaisesti määrällistä ja toissijaisesti laadullista opintomenestystä.  
Opintojen suositeltu eteneminen on laadittu kahdelle vuodelle. 
 

 KTM-vuosikurssi 
 1 2 
Suuntautumisen syventävät opinnot (30 op) 1 2 
Suuntatutumisen pro gradu –tutkielmaopinnot (40 op)  2 

Pro gradu -tutkielma  2 
Tutkielmaseminaari  2 

Muut opinnot  (sis. tutkimusmenetelmäopinnot) (50 op) 1 2 
 
Lisätietoja löydät yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden opinto-oppaasta. 
 
 
Opintopolku kauppatieteiden kandidaatin tutkinnosta maisterin tutkintoon maisteriohjelmittain kam-
puskohtaisesti on esitettynä alla olevassa taulukossa. 
 

KTK, Kuopio KTM, Kuopio  
Johtaminen ja markkinointi Innovaatiojohtaminen 

International Business and Sales Manage-
ment 
Laskentatoimi ja rahoitus* 
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Laskentatoimi ja rahoitus Laskentatoimi ja rahoitus 
Tilintarkastuksen maisteriohjelma 
Innovaatiojohtaminen 
International Business and Sales Manage-
ment 

 
*Mikäli valitset kandidaatin suuntautumisesta poikkeavan maisterin tutkinnon suuntautumisen, voi-
daan edellyttää täydentäviä opintoja. Näin varmistetaan, että sinulla on ko. suuntautumisessa vaadi-
tut maisterin tutkintoon vaaditut valmiudet. 
 
 

Mihin kandidaatti kykenee ja mitä maisteri 
osaa? 

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTI OSAA 
Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden kandidaatin tutkinto painottaa vahvaa liiketaloustieteellistä 
osaamista sekä opintojen valinnaisuutta antaen sinulle mahdollisuuden hallita laaja-alaiset ja edisty-
neet oman alansa tiedot ja ymmärtää sekä kriittisesti arvioida liiketalouden teorioita, keskeisiä käsit-
teitä, menetelmiä ja periaatteita.  Voit rakentaa myös oman näköistä ja yksilöllistä osaamista. Opinto-
jen avulla hankit edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä soveltaa tietoa ja kykyä 
luoviin ratkaisuihin monimutkaisten ja ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi. Sinulla on hyvät 
viestintätaidot ja kykenet johtamaan alasi tehtäviä tai työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntija-
tehtävissä. Osaat tehdä päätöksiä ennakoimattomissa toimintaympäristöissä. Sinulla on perusedelly-
tykset toimia alan itsenäisenä yrittäjänä. Kykenet vastaamaan oman osaamisesi arvioinnin ja kehittä-
misen lisäksi yksittäisten henkilöiden ja ryhmien kehityksestä sekä sinulla on valmius jatkuvaan oppi-
miseen. 
 
Johtaminen ja markkinointi 
Luovissa ja kilpailukykyisissä organisaatioissa johtaminen ja markkinointi kohdistuvat organisaation ja 
asiakaslähtöisen liiketoiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Johtamisen tehtävänä on saada johtajat ja 
työntekijät toimimaan yhteisen päämäärän hyväksi. Tämän vuoksi johtamisessa opiskellaan ihmisten 
toimintaa, käyttäytymistä ja vuorovaikutusta. Markkinoinnin tehtävänä on edistää organisaatioiden ja 
asiakkaiden välistä vuorovaikutusta. Tämän vuoksi markkinoinnissa opiskellaan yritysasiakkaiden ja 
kuluttajien maailmaa ja näiden muutoksia. Kursseilla opitaan sekä johtamisen ja markkinoinnin teo-
reettista perustaa että harjoitellaan käytännön työssä tarvittavia työkaluja ja taitoja kuten tiimityötä ja 
esimiestyötä. Kursseilla tutustaan kestävään liiketoimintaan sekä taloudellisten, sosiaalisten ja ekolo-
gisten kestävyysperiaatteiden soveltamiseen johtamisessa ja markkinoinnissa. 
 
Johtamisen ja markkinoinnin opinnot soveltuvat sinulle erityisen hyvin, jos haluat tehdä töitä ihmis-
ten parissa ja innostaa muita kohti yhteisiä tavoitteita. 
 
Laskentatoimi ja rahoitus 
Laskentatoimen tehtäviin kuuluu organisaation toimintaa kuvaavan taloudellisen tiedon kerääminen, 
rekisteröiminen ja analysoiminen sekä liiketoiminnan kehittäminen taloudelliseen tietoon nojautuen. 
Rahoituksen opiskelu antaa puolestaan valmiuksia mm. rahoitusmarkkinoiden toiminnan hahmotta-
miseen sekä organisaation lyhyen ja pitkän aikavälin rahoituksen suunnitteluun. Laskentatoimen ja 
rahoituksen suuntautumisvaihtoehdossa opiskellaan yritysten ja muiden organisaatioiden taloudelli-
sen toiminnan suunnittelua, hallintaa ja mittaamista.  
 
Kandidaatin tutkinto laskentatoimen ja rahoituksen suuntautumisvaihtoehdossa sisältää ydinosaami-
sen laskentatoimesta ja rahoituksesta. Aineopinnot sisältävät syvemmälle meneviä opintoja ulkoisesta 
laskentatoimesta, johdon laskentatoimesta ja rahoituksesta sekä oman kiinnostuksen mukaan esi-
merkiksi tilintarkastuksesta. Lisäksi aineopintoihin sisältyy kandidaatin tutkielma, jonka aiheen valitset 
omalta suuntautumisalueelta. 
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KAUPPATIETEIDEN MAISTERI OSAA  
Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suoritettuasi hallitset liiketaloustieteen ja oman suuntautumis-
alasi käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita voit käyttää itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perus-
teena. Kykenet ratkaisemaan vaativia ongelmia tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa kehite-
tään uusia tietoja ja menettelyjä sekä sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja. Kykenet työskente-
lemään itsenäisesti kauppatieteen alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Pystyt johta-
maan ja kehittämään monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymistapoja. Osaat 
johtaa asioita ja/tai ihmisiä ja arvioida yksittäisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa sekä sinulla on 
valmis jatkuvaan oppimiseen ja kartuttamaan kauppatieteiden alan tietoja ja käytäntöjä ja/tai vastaa-
maan muiden kehityksestä. Olet kartuttanut valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen. 
 
Innovaatiojohtaminen 
Innovaatiojohtamisen suuntautumisvaihtoehdossa opit kehittämään työyhteisöjä ja liiketoimintaa. 
Opit edistämään ja johtamaan uudistumista, luomaan ja tunnistamaan uuden liiketoiminnan mah-
dollisuuksia sekä arvioimaan kestävyysvaikutuksia. Vastaavaa oppimiskokonaisuutta ei ole tarjolla 
muissa yliopistoissa. Opinnot ruokkivat luovaa ja analyyttistä osaamista. Saat taitoa ja rohkeutta rat-
koa innovaatioiden ja uudistamisen haasteita. Saat työkaluja asiakaslähtöisen liiketoiminnan edistä-
miseen ja monialaisen yhteistyön toteuttamiseen. Innovaatiojohtamisen opintojen jälkeen osaat 
käyttää erilaisia menetelmiä innovoinnissa ja muutoksen johtamisessa, pystyt toteuttamaan haasta-
via kehitysprojekteja ja osaat hyödyntää liiketoiminnan uusia ansaintamalleja. Sinusta tulee vastuul-
lista ja eettistä liiketoimintaa ymmärtävä ja toteuttava esimies tai johtaja. Sinulle avautuu monipuoli-
sia uramahdollisuuksia kestävän liiketoiminnan ja innovaatioiden asiantuntijana, liiketoiminnan, 
markkinoinnin ja henkilöstön kehittämis- ja johtotehtävissä ja yrittäjänä kansainvälisessä liiketoimin-
taympäristössä.  

 
Laskentatoimi ja rahoitus 
Jokaisen yrityksen ja organisaation menestyksen salaisuus on sen kyky tuottaa lisäarvoa omistajilleen. 
Laskentatoimen ja rahoituksen maisterivaiheen suuntautumisopinnoissa keskitymme laskentatoimen 
ja rahoituksen laaja-alaiseen osaamiseen ja sen hyödyntämiseen esimerkiksi liiketoiminnan kehittä-
misessä tai rahoitusmarkkinoilla. Laskentatoimen ja rahoituksen maisterivaiheen opinnoissa opiske-
lija harjaantuu tunnistamaan liiketoimintaan ja talouteen liittyviä ongelmakohtia, ratkaisemaan niitä 
ja kehittämään yrityksen laskenta-, rahoitus- ja johtamisjärjestelmiä. Opinnoissa perehdytään myös 
rahoitusmarkkinoiden toimintaan sekä yleisellä tasolla että pk-yritysten näkökulmasta. Opintojen ai-
kana opiskelija voi suuntautua talouden johtamiseen, rahoittajan laskentatoimeen, tilintarkastukseen 
tai rahoitukseen. Opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee laskentatoimen ja rahoituksen keskeiset 
osa-alueet kokonaisuutena ja lisäksi opiskelijalla on erityisosaamista valitsemaltaan erikoistumisalu-
eelta. 
 
Tilintarkastuksen maisteriohjelma, laskentatoimen opintolinja 
Maisteriohjelma antaa valmiudet toimia tilintarkastuksen tehtävissä ja se on rakennettu niin, että sen 
aikana on mahdollista suorittaa HT-, KHT- ja JHT-tutkintoihin vaadittavat opinnot. Tilintarkastuksen 
lisäksi maisteriohjelma valmentaa myös taloushallinnon asiantuntijatehtäviin sekä yksityiselle että jul-

kiselle sektorille. Maisteriohjelma tarjoaa näin ollen hyvän perustan myös muille vaativille taloushal-
linnon tehtäville niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla, vaikka opiskelija ei myöhemmin hakeutui-
sikaan varsinaiseen tilintarkastajatutkintoon. 
 
International Business and Sales Management 
The Master's Degree Programme with a unique combination of International Business and Sales Man-
agement provides in-depth understanding of the global business environment and firm's approaches 
to doing business and sales cross borders. This multidisciplinary two-year programme combines high-
level teaching and research. The programme is designed for both Finnish and international students 
so that people with different backgrounds come to study and learn together how to operate success-
fully in challenging business environments. 
 
In our programme we emphasise three core themes: internationalization, business-to-business sales, 
and cross-cultural communication. The content of the programme rests on the latest theoretical find-
ings and case exercises, group work and collaboration between peer students, staff and B2B compa-
nies. Internationally distinguished academics will bring their state-of-the-art knowledge and compa-
nies will provide real life case projects to ensure that your education is also practical. A variety of 
teaching methods guarantees an interesting, challenging and motivating learning environment. 
 
Our unique program provides you the path to become a valuable leader and sales professional. The 
gained competence opens numerous career opportunities for example in international business ex-
pert, consultant, and sales, account, marketing or strategic management positions at local, national, 
international and global levels. Additionally, the programme provides tools to operate successfully in 
an academic field. Students who have successfully completed the programme will be awarded with 
Master's Degree in Economics and Business Administration. 
 

 
TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS KAUPPATIETEIDEN TOHTORIN TUTKINTOON 
Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus hakea kauppatieteiden 
tohtoriohjelmaan, joka tuottaa perinteiset kauppatieteelliset oppiainerajat ylittävää ja kansainväliset 
vaatimukset täyttävää liiketaloudellista tutkimusosaamista. Tohtoriohjelmassa jatko-opiskelijat teke-
vät kummallakin kampuksella määritellyn tutkimusprofiilin suuntaista tutkimusta tavoitteenaan joko 
kauppatieteiden lisensiaatin tai tohtorin tutkinto tai filosofian tohtorin tutkinto. 
Tieteellisessä jatkokoulutuksessa koulutetaan asiantuntijoita, jotka tuntevat perusteellisesti oman tie-
teenalansa ja tutkimusalansa. Tavoitteena on, että jatko-opiskelija oppii ratkaisemaan itsenäisesti tie-
teellisiä ongelmia ja luomaan uutta, kriittiseen ajatteluun perustuvaa tieteellistä tietoa. 
 
EKONOMIN TYÖMARKKINAT 
Kauppatieteiden maisterin tutkinto antaa valmiudet moneen työtehtävään yrityksiin, mm.  rahoitus-
laitoksiin, tilitoimistoihin, konsulttitoimistoihin sekä julkishallintoon, koulutusorganisaatioihin, kan-
sainvälisiin tehtäviin tai yrittäjäksi. Kun suunnittelet opintojasi, niin kannattaa kuunnella omaa sisin-
tään ja miettiä, mistä on kiinnostunut. Hyvä keino työmarkkinoilla erottautumiseen on räätälöidä opin-
not sivuainevalinnoilla. Kansainvälinen osaaminen on ekonomille tärkeä taito, jota voit kartuttaa jo 
englanninkielisillä luennoilla sekä tutustumalla vaihto-opiskelijoihin. Sinulle on tarjolla monia mahdol-
lisuuksia suorittaa osa opinnoistaan ulkomaisissa yliopistoissa. Itä-Suomen yliopisto on mukana eri-
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The Master's Degree Programme with a unique combination of International Business and Sales Man-
agement provides in-depth understanding of the global business environment and firm's approaches 
to doing business and sales cross borders. This multidisciplinary two-year programme combines high-
level teaching and research. The programme is designed for both Finnish and international students 
so that people with different backgrounds come to study and learn together how to operate success-
fully in challenging business environments. 
 
In our programme we emphasise three core themes: internationalization, business-to-business sales, 
and cross-cultural communication. The content of the programme rests on the latest theoretical find-
ings and case exercises, group work and collaboration between peer students, staff and B2B compa-
nies. Internationally distinguished academics will bring their state-of-the-art knowledge and compa-
nies will provide real life case projects to ensure that your education is also practical. A variety of 
teaching methods guarantees an interesting, challenging and motivating learning environment. 
 
Our unique program provides you the path to become a valuable leader and sales professional. The 
gained competence opens numerous career opportunities for example in international business ex-
pert, consultant, and sales, account, marketing or strategic management positions at local, national, 
international and global levels. Additionally, the programme provides tools to operate successfully in 
an academic field. Students who have successfully completed the programme will be awarded with 
Master's Degree in Economics and Business Administration. 
 

 
TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS KAUPPATIETEIDEN TOHTORIN TUTKINTOON 
Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus hakea kauppatieteiden 
tohtoriohjelmaan, joka tuottaa perinteiset kauppatieteelliset oppiainerajat ylittävää ja kansainväliset 
vaatimukset täyttävää liiketaloudellista tutkimusosaamista. Tohtoriohjelmassa jatko-opiskelijat teke-
vät kummallakin kampuksella määritellyn tutkimusprofiilin suuntaista tutkimusta tavoitteenaan joko 
kauppatieteiden lisensiaatin tai tohtorin tutkinto tai filosofian tohtorin tutkinto. 
Tieteellisessä jatkokoulutuksessa koulutetaan asiantuntijoita, jotka tuntevat perusteellisesti oman tie-
teenalansa ja tutkimusalansa. Tavoitteena on, että jatko-opiskelija oppii ratkaisemaan itsenäisesti tie-
teellisiä ongelmia ja luomaan uutta, kriittiseen ajatteluun perustuvaa tieteellistä tietoa. 
 
EKONOMIN TYÖMARKKINAT 
Kauppatieteiden maisterin tutkinto antaa valmiudet moneen työtehtävään yrityksiin, mm.  rahoitus-
laitoksiin, tilitoimistoihin, konsulttitoimistoihin sekä julkishallintoon, koulutusorganisaatioihin, kan-
sainvälisiin tehtäviin tai yrittäjäksi. Kun suunnittelet opintojasi, niin kannattaa kuunnella omaa sisin-
tään ja miettiä, mistä on kiinnostunut. Hyvä keino työmarkkinoilla erottautumiseen on räätälöidä opin-
not sivuainevalinnoilla. Kansainvälinen osaaminen on ekonomille tärkeä taito, jota voit kartuttaa jo 
englanninkielisillä luennoilla sekä tutustumalla vaihto-opiskelijoihin. Sinulle on tarjolla monia mahdol-
lisuuksia suorittaa osa opinnoistaan ulkomaisissa yliopistoissa. Itä-Suomen yliopisto on mukana eri-



laisissa kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa ja verkostoissa, joiden kautta voit päästä opiskelemaan ul-
komaille. Kansainväliseen vaihtoon liittyvät ohjeet löydät: KAMU / opiskelijan käsikirja/ vaihto-opiskelu 
ja kansainvälistyminen. 
Ekonomiksi valmistuneet alumnimme ovat jo työelämässä toimivia osaajia ja arvokas verkosto työ-
markkinoille. 
 

Hei ja tervetuloa yliopistoon 
ja ylioppilaskuntaan!

Alkusyksystä kaikki voi tuntua uudelta ja hämmentävältä, mutta onneksesi olet 
yliopiston ovista sisään kävellessäsi liittynyt myös osaksi opiskelijayhteisöä, 
josta löydät taatusti kaikkia kaipaamiasi tuen muotoja. Opiskelijat ovat 
mahtavaa porukkaa ja me Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnassa 
järjestämme sinulle vapaa-ajan toimintaa, liikuntapalveluita ja 
vaikutusmahdollisuuksia. Valvomme myös etujasi, jotta sinä voit keskittyä 
opiskelemaan. Ainejärjestösi kautta olet yhteydessä oman alasi opiskelijoihin - 
ylioppilaskunnan kautta tavoitat puolestaan kaikki opiskelijaelämän ilot ja edut. 

Ylioppilaskunta, eli kaikissa vähänkin vähemmän virallisissa yhteyksissä ISYY, 
voi olla sinulle nimenä jo tuttu, sillä yliopistoon läsnäolevaksi ilmoittautuessasi 
olet maksanut jäsenmaksumme, joka sisältää myös Ylioppilaiden 
terveydenhoitosäätiölle (YTHS) menevän maksun syksyn osalta. Olemme 
opiskelijoiden, eli juuri sinun, etu- ja palvelujärjestö. Siksi toimintamme on 
toimintaa opiskelijalta opiskelijalle, suurella sydämellä.

TÄSSÄ TIIVIISTI JÄSENPALVELUITAMME:

   edunvalvonta
   vaikutusmahdollisuudet ylioppilaskunnassa ja yliopistossa
   tuki ja palvelut (esim. avustukset ja koulutukset) ainejärjestöille
   vapaa-ajan toiminta ja -tapahtumat
   SYKETTÄ-liikuntapalvelut
   vuokravälineet ja -tilat 
   kerhot 
   kansainväliset palvelut
   viestintäpalvelut, esimerkiksi uutiskirjeet
   lukuvuositarra opiskelijakorttiin 
   toimistopalvelut
   häirintäyhdyshenkilöt 

Tutustu ylioppilaskuntaan, sen toimintaan ja palveluihin myös 
verkkosivuillamme, niin tiedät, mitä kaikkea hauskaa ja hyödyllistä ISYYs tuo 
sinulle mukanaan. Myös asiantunteva henkilökuntamme on aina apunasi! Ja 
jos innostut toiminnastamme oikein kunnolla, lähde ehdolle tulevana syksynä 
järjestettäviin ISYYn edustajistovaaleihin tai ainakin äänestä niissä omasta 
mielestäsi parasta ehdokasta päättämään ylioppilaskunnan asioista.

Tsemppiä syksyn opintoihin ja iloa elämääsi opiskelijana!

fbISYY @ISYYH @isyyuef Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY.FI
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https://www.youtube.com/channel/UCreEvsbAmhmSOPpPFBr7Lqw
https://www.isyy.fi/etusivu.html


Sinulle luodaan SÄHKÖPOSTILAATIKKO 
automaattisesti ja osoitteesi on

 tunnus@student.uef.fi. Kirjaudu 
sähköpostiin ja muihin O365-palveluihin 

antamalla tunnus muodossa tunnus@uef.fi. 
Linkin sähköpostiisi löydät yliopiston etusivulta.

uef.fi

KAMU Käsikirja on jatkuvasti kehittyvä
opiskelijan tietopankki, josta löydät

kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet ja
linkit eri palveluihin.

kamu.uef.fi

TUUDO on maksuton mobiilisovellus (iOS ja Android), jossa voit tehdä 
kurssi- ja tentti-ilmoittautumiset sekä löydät opintosuorituksesi, ruokalistat, 
automaattisen lukujärjestyksen, kampuskartat sekä bussiaikataulut.

tuudo.fi

YAMMER on opiskelijoiden ja henkilöstön sisäisen viestinnän pääkanava, 
jossa kaikilla on mahdollisuus keskustella sekä seurata ja perustaa ryhmiä. 
UEF Opiskelijat -ryhmässä jaetaan kaikkia opiskelijoita koskevaa tietoa ja 
opintoyhteisösi Yammerista saat opiskelualaasi liittyvän tuoreimman tiedon. 
Kannattaa liittyä ja seurata molempia Yammer-ryhmiä. Yammer-linkin löydät 
yliopiston etusivulta ja sinne kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla.

Itä-Suomen yliopistossa on käytössä erilaisia sähköisiä työvälineitä, jotka auttavat 
opiskelussa, työskentelyssä ja viestinnässä. Näiden välineiden avulla saat ajantasaisimman 
tiedon opiskeluasi ja yliopistoa koskevista asioista.

OPINTOYHTEISÖ on tietyn laitoksen, yksikön, 
pääaineen tai koulutuksen opiskelijoille 
muodostettu yhteisö, josta löytyy heille 

kohdennettua tietoa ja esim. tarkennuksia 
Kamun ohjeisiin sekä opiskeluun liittyvät 

yleiset tiedotteet. Opintoyhteisöt ovat Office 
365 -ympäristössä, jonne kirjaudutaan UEF-

tunnuksilla. Listauksen opintoyhteisöistä 
löydät Kamusta.

WEBOODI on tärkein työkalusi opintojesi 
alusta lähtien. WebOodissa teet lukuvuosi-
ilmoittautumisen, ilmoittaudut tentteihin 

ja opetukseen sekä teet HOPSin.

weboodi.uef.fi

UEF// Opiskelijan 
digitaaliset työvälineet

https://kamu.uef.fi/
https://www.uef.fi/en
https://weboodi.uef.fi/weboodi/etusivu.html?Kieli=1
https://www.tuudo.fi/etusivu.html


Olen kipeänä. 
Mihin menen lääkäriin?

Etsi Kamusta
hakusanalla 

Terveydenhuolto

Miten saan 
opiskelijakortin?

Etsi Kamusta
hakusanalla

Opiskelijakortti

Miten täällä 
opiskellaan?
Etsi Kamusta
hakusanalla

Opiskelutaidot

Olen suorittanut 
AMK:ssa ruotsin 

kurssin. Voinko saada 
korvaavuuden? Etsi 
hakusanalla AHOT.

Mitä kaikkia sivuaineita 
täällä voi opiskella?

Etsi Kamusta 
hakusanalla 

Sivuaineopiskelu

Miten haen ulkomaille 
opiskelijavaihtoon? Etsi 
Kamusta hakusanalla

 Vaihto-opiskelu

Mistä löydän 
tenttkirjat? 

Etsi Kamusta 
hakusanalla 
Kurssikirjat

Pääseekö pyörätuolilla 
liikkumaan 

luentosaleissa?
Etsi Kamusta
hakusanalla

Esteettömyys

Mikä on gradu? 
Etsi Kamusta
hakusanalla 

Yliopistosanasto

Kamu auttaa monissa asioissa

Kamu Käsikirja on jatkuvasti kehittyvä opiskelijan tietopankki, josta löydät 
kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet, palvelut ja tiedotteet. Käsikirjasta löytyy tietoa 

sekä uudelle opiskelijalle, opintojaan tekevälle että valmistuvalle opiskelijalle: 
opintohallinnolliset ohjeistukset, tietoa erilaisista opintomahdollisuuksista, vaihto-
opiskelusta, vinkkejä opiskelutaidon kehittämiseen, opinto-oppaat, linkit erilaisiin 

työkaluihin ja palveluihin, opiskeluun liittyvät lomakkeet ja lisäksi hyvinvointiin 
liittyviä vinkkejä.

kamu.uef.fi

https://kamu.uef.fi/


Jotta opintosi käynnistyvät sujuvasti, huolehdi muistilistan asiat kuntoon ennen
 kampukselle saapumista. Laajemman muistilistan linkkeineen löydät osoitteesta 

kamu.uef.fi/uuden-opiskelijan-muistilista

Vastaanota opiskelupaikka ja 
ilmoittaudu yliopistoon 
opintopolku.fi

Hae/etsi asunto, muista 
muuttoilmoitus 
kamu.uef.fi/asuminen

Muista hakea opintotukea ja 
tarvittaessa yleistä asumistukea 
kela.fi

Aktivoi yliopiston käyttäjätunnus 
(mahdollista 1.8. alkaen)
kamu.uef.fi/uef-kayttajatunnus

Hanki opiskelijakortti
pivo.fi, frank.fi

Kirjaudu Ylioppilaiden 
terveydenhuoltopalveluiden 
Self-verkkopalveluun 
yths.fi/self

Perehdy opinto-oppaaseesi 
kamu.uef.fi/opinto-oppaat 
Sisältyykö syyslukukauteesi 
kielikeskuksen kieli- tai 
viestintäopintoja > ilmoittaudu 
Weboodissa viimeistään 5.9.2020!

Tutustu oppiaineesi materiaaliin 
kamu.uef.fi > oppiaineen 
materiaalit

Tutustu tuutorointikäytäntöihin 
kamu.uef.fi/vertaistuutorointi

Rekisteröidy kirjaston asiakkaaksi 
uef.fi/kirjasto

Uuden opiskelijan muistilista

Perehdy uuden opiskelijan 
materiaaliin ja KAMUun 
kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle

Lataa mobiilisovellus ja käy läpi 
Tuudon orientaatiopolku 
kamu.uef.fi/tuudo

Voit rekisteröityä SYKETTÄ 
liikuntapalveluiden käyttäjäksi 
sykettä.fi

Seuraa yliopiston ja ylioppilas-
kunnan opiskelijaviestintää
kamu.uef.fi > opiskelijaviestintä

Muita tärkeitä toimijoita ja 
osoitteita

Itä-Suomen yliopiston 
ylioppilaskunta (ISYY) 
isyy.fi

Kielikeskuksen opintoyhteisö 
(pääset sivustolle aktivoituasi 
käyttäjätunnuksen) 
uef.fi/kielikeskus/opintoyhteiso

Opintopalvelut (OPI) 
uef.fi/opintopalvelut

Opintopsykologi 
kamu.uef.fi > opintopsykologi

Ravintolat 
uef.fi/kampusravintolat

Tietotekniikkapalvelut
uef.fi/tipa
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https://opintopolku.fi/wp/fi/
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