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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


 

Ensimmäisen viikon ja 6.10. aikataulu 

TIISTAINA 1.9.  

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.30-9.00 Verkossa 
Tervetuloa Itä-Suomen yliopistoon-webinaari: Katso lisää: 

https://kamu.uef.fi/student-book/orientaation-aikataulu/   

10.00-12.00 tarkentuu elokuussa Tuutoreiden järjestämää ohjelmaa ja tutustumista 

12.00-14.00 tarkentuu elokuussa 
Tervetuloa Ympäristötieteen yhteisöön! Ympäristötieteen laitok-

seen ja henkilökuntaan tutustumista 

14.00- tarkentuu elokuussa Tuutoreiden järjestämää ohjelmaa ja tutustumista 

KESKIVIIKKONA 2.9.  

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8:15-10.00 tarkentuu elokuussa HOPS-luennot 

10.00-14.00 Verkossa 
Tietoiskuja: Katso tarkemmat kuvaukset ja linkit Webinaaareihin: 

https://kamu.uef.fi/student-book/orientaation-aikataulu/   

14.00-16.00 tarkentuu elokuussa Digitaaliset järjestelmät tutuksi, kursseille ilmoittautumista yms. 

TORSTAINA 3.9. 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.00-10.00 Verkossa Eliökunnan monimuotoisuus (ELMO) luennot 1-2 

10.00-12.00 Verkossa Solu- ja molekyylibiologian perusteet (SOMO) luennot 1-2 

12.40-13.00 

Verkossa 

Yliopiston lukuvuoden avajaisjumalanpalvelus ja 

Yliopiston lukuvuoden avajaiset: Katso tarkemmin: 

https://www.uef.fi/fi/avajaiset2020    
13.00-14.15 

PERJANTAINA 4.9.  

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.00-9.00 Verkossa 
Opintopsykologit päivystävät https://kamu.uef.fi/student-

book/orientaation-aikataulu/  

9.00-11.00 Verkossa 
Infotilaisuuksia: Katso tarkemmin https://kamu.uef.fi/student-

book/orientaation-aikataulu/  

12.00-14.00 Verkossa ELMO L3-4 

MAANANTAINA 7.9. 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.00-10.00 tarkentuu elokuussa Ajanhallinta –työpaja: Miten suunnittelen ajankäyttöäni? 

10.15-12.00 Verkossa ELMO L5-6 

13.00-15.00 tarkentuu elokuussa Ympäristötieteen asiantuntijat työelämässä 

15.00 - tarkentuu elokuussa Tuutoreiden järjestämää ohjelmaa ja tutustumista 

HYVINVOINTITYÖPAJAT TIISTAINA 6.10. klo 12-15 

 Valitse 3 pajaa ja osallistu oman kampuksesi tai molempien kampusten yhteisiin pajoihin. 

 Tarkemmat kuvaukset ja linkit pajoihin: https://kamu.uef.fi/student-book/orientaa-

tion-aikataulu/ 

https://kamu.uef.fi/student-book/orientaation-aikataulu/
https://kamu.uef.fi/student-book/orientaation-aikataulu/
https://www.uef.fi/fi/avajaiset2020
https://kamu.uef.fi/student-book/orientaation-aikataulu/
https://kamu.uef.fi/student-book/orientaation-aikataulu/
https://kamu.uef.fi/student-book/orientaation-aikataulu/
https://kamu.uef.fi/student-book/orientaation-aikataulu/
https://kamu.uef.fi/student-book/orientaation-aikataulu/
https://kamu.uef.fi/student-book/orientaation-aikataulu/


 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma 

YMPÄRISTÖTIEDE 

Opiskelijan ohjauksesta vastaavat ympäristötieteen pääaineen opettajat. Opiskelijalle 

nimetään myös oma HOPS-ohjaaja, joka neuvoo opintojen suunnittelussa ja muissa 

opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi opiskelijat jaetaan opintojen alussa neljään 

tuutori-ryhmään, joissa vertaistuutorit (toisen vuosikurssin opiskelijat) kertovat yliopis-

ton ja oppiaineen käytänteistä. Opintojen alussa järjestetään Orientaatio yliopisto-

opiskeluun ja HOPS- ja uraopintoja, joissa perehdytään mm. yleisesti yliopisto-opiske-

luun, ympäristötieteen opintoihin, opintojen suunnitteluun ja ympäristötieteen tutki-

mukseen, ammatteihin ja työelämään.  

Yliopisto-opiskelu on itsenäistä. Päätät itse mitä tavoittelet opinnoissasi, mitä aiot 

opiskella ja missä aikataulussa. LuK-tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi kolmen 

vuoden aikana, jota varten laadit ensimmäisen opiskeluvuoden aikana omia tavoittei-

tasi tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman. HOPS auttaa sinua hahmotta-

maan tutkinnon rakenteen, miettimään päämääriäsi ja opintojesi aikataulutusta. 

HOPS-ohjaaja hyväksyy sen osana HOPS-opintojaksoa, jonka jälkeen suunnitelmaa 

päivitetään opintojen edetessä. LuK-opintojen lopussa opiskelija päivittää FM-

tutkintoon tähtäävän henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa. 

 
 

Opintoja ympäristötieteessä ohjaavat 

HOPS-OHJAAJAT 

 

 Anna-Maria Veijalainen, anna-maria.veijalainen(at)uef.fi, 029 44 53825 

 Jarkko Tissari, jarkko.tissari(at)uef.fi, 029 44 53819  

 Marko Hyttinen, marko.hyttinen(at)uef.fi, 029 44 53722 

 

 

OPPIAINEEN VASTUUHENKILÖ  

 

 Jonne Naarala, jonne.naarala(at)uef.fi, 029 44 53783  

 

 

OPINTOJEN SUUNNITTELUUN 

KANNATTAA PANOSTAA!  

kysy vinkkejä HOPS-ohjaajilta! 



 

Mihin kandidaatti kykenee ja mitä 

maisteri osaa? 

YMPÄRISTÖTIETEEN ASIANTUNTIJOIDEN 

TYÖMARKKINAT 

Ympäristötieteen koulutus antaa laaja-alaiset val-

miudet alan asiantuntijatehtävissä toimimiseen ja 

mahdollistaa siten joustavan sijoittumisen monen-

laisiin tehtäviin niin kotimaahan kuin ulkomaillekin.  

Koulutuksen suorittaneita työskentelee esimerkiksi 

julkisella sektorilla ympäristöhallinnossa, tutkimus-

laitoksissa, ministeriöissä, yliopistoissa ja ammatti-

korkeakouluissa sekä yksityisellä sektorilla niin te-

ollisuudessa kuin konsultti- ja palveluyrityksissäkin.  

  

YMPÄRISTÖTIETEEN PÄÄAINEEN TUTKINTOJEN OSAAMISTAVOITTEET 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (LuK, 180 op) tavoitteena on perehdyttää 

opiskelija ympäristön tilaan, ympäristöongelmien syihin ja seurauksiin, ihmisen ja ym-

päristön väliseen vuorovaikutukseen ja siihen liittyviin ympäristö- ja terveysriskeihin. 

Lisäksi koulutus antaa valmiudet seurata ympäristöalan kehitystä, tieteellistä kirjalli-

suutta ja hallinnollisia säädöksiä sekä jatkaa ylempään korkeakoulututkintoon johta-

vaan koulutukseen. Opinnot ajoittuvat kolmelle vuodelle. 

Filosofian maisterin tutkinnon (FM, 120 op) tavoitteena on kehittää opiskelijan tie-

teellistä ajattelua, tieteellisten menetelmien soveltamista ja kieli- ja viestintätaitoja, 

sekä syventää tietoja ja taitoja valitulla ympäristötieteen erikoistumisalalla. Maiste-

riopinnoissa opiskelija vaikuttaa omilla valinnoillaan henkilökohtaisen opintosuunni-

telmansa suuntaukseen ja painotuksiin. Ylempi korkeakoulututkinto luo valmiudet toi-

mia oman erikoisalan tutkijana, johtavana asiantuntijana tai viranomaisena sekä kan-

sallisissa että kansainvälisissä tehtävissä. FM-opinnot antavat hyvän pohjan tieteelli-

siin jatko-opintoihin. Opinnot ajoittuvat neljännelle ja viidennelle vuodelle. 

 

YMPÄRISTOTIETEEN OPINNOT  

LuK-tutkinnon ja FM-tutkinnon sisältöihin ja rakenteeseen kannattaa tutustua huolella 

jo opintojen alussa. Suunnittele ja aikatauluta opintosi, jotta hahmotat, mitä opinto-

jaksoja tutkintosi kuuluu. Tutustu opintojesi rakenteeseen tämän oppaan lisäksi myös 

WebOodista, josta löydät ajantasaiset tutkintorakenteet ja aikataulut. Siellä voit tehdä 

henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (OodiHOPSin), ilmoittautua opintojaksoille ja 

tentteihin, ja tutustua opintojaksojen sisältöihin katsomalla opintojaksokuvauksia. 

TULE KUUNTELEMAAN 

MIELENKIINTOISIA 

YMPÄRISTÖTIETEEN 

ASIANTUNTIJOIDEN 

URATARINOITA 

työelämäseminaari 

ke 18.11. 

 



 

Tutkintorakenteet 

Ympäristötieteen LuK-tutkinnon opinnot (1.-3 vuosi) 180 op 

Ympäristötieteen pääaineen opinnot  

- Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot 30 op* 

- Ympäristötieteen aineopinnot 

sis. LuK-tutkielman 10 op ja kypsyysnäytteen 0 op 

50 op* 

- Ympäristötieteen erikoistavat aineopinnot 

Suuntaavat ympäristöterveyden ja –teknologian tai ympäristönmuutoksen 

biologian syventäviin opintoihin 

väh. 20 op 

Sivuaineopinnot  

- Luonnontieteiden perusteet 27 op* 

- Asiantuntijuutta tukeva sivuaine 

esim. biokemia, kemia, ihmisen biologia, matematiikka, fysiikka, tietojen-

käsittelytiede, tilastotiede, ympäristöoikeus tai muu ympäristötieteen asi-

antuntijuutta tukeva perusopintokokonaisuus (25 op) tai biologian aine-

opinnot (30 op) 

väh. 25 op 

Kieli- ja viestintäopinnot 10 op* 

HOPS-opinnot 5 op* 

Muut vapaasti valittavat opinnot, jotta tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 180 op 

* Pakollisia opintojaksoja  

 

Ympäristötieteen FM-tutkinnon opinnot (4.-5.vuosi) 120 op 

Ympäristötieteen syventävät opinnot  

- Opiskelija valitsee joko ympäristöterveyden ja -teknologian tai 

ympäristönmuutoksen biologian erikoistumisalan syventäviä 

opintoja 

väh. 40 op 

- Pro gradu –tutkielma  40 op* 

- Kypsyysnäyte 0 op* 

Metodiopinnot väh. 8 op* 

Sivuaine- tai muut opinnot  

- Opiskelija valitsee erikoistumisalaa tukevia sivuaineopintoja väh. 25 op 

Kieli- ja viestintäopinnot 2 op* 

Muut vapaasti valittavat opinnot, jotta tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 120 op 

* Pakollisia opintojaksoja  



 

LuK-opintojen sisältö ja ajoittuminen 

YMPÄRISTÖTIETEEN JA BIOLOGIAN PERUSOPINNOT (30 OP), 3710 965  

Koodi Opintojakso (lyhenne) Op Ajankohta 

3710120 Eliökunnan monimuotoisuus (ELMO) 7 1. syksy 

3710121 Solu- ja molekyylibiologian perusteet (SOMO) 8 1. syksy 

3710122 Ekologian perusteet ja ekosysteemien toiminta (EKO) 7 1. kevät 

3710123 Ympäristöriskit ja ympäristöterveys (YRT) 8 1. kevät 

YMPÄRISTÖTIETEEN AINEOPINNOT (50 OP), 3710 968 

Koodi Opintojakso (lyhenne) Op Ajankohta 

3710230 Ilmasto, ilmanlaatu ja terveys (IIL) 4 1. kevät 

3710240 Mikrobiologian laboratoriotyöt (MILA) 2 1. syksy 

3710241 Ympäristömikrobiologia: A (YMB) 4 1. kevät 

3710242 Hydrobiologia (HYB)  3 2. kevät 

3710243 Ionisoiva ja ionisoimaton säteily (IIS)  3 2. kevät 

3710244 Maaekosysteemien ympäristöbiologia (MYB) 3 2. kevät 

3710202 Meluntorjunta (ME1) 4 2. syksy 

3710245 Sisäympäristö (SIY) 5 2. syksy 

3710224 Kemiallinen ympäristötiede (KYT) 4 3. syksy 

3710214 Vesikemia (VEK) 3 3. syksy 

3710225 Ympäristötieteen mittaustekniikka (YMI) 5 3. syksy 

3710002 LuK-tutkielma 10 3. lukuvuosi 

3710003 LuK-tutkinnon kypsyysnäyte 0 3. kevät 

ERIKOISTAVAT AINEOPINNOT (VALITAAN VÄHINTÄÄN 20 OP), 3710 972 

Ympäristöterveyden ja –teknologian erikoistavat aineopinnot, 3710 973 

Koodi Opintojakso (lyhenne) Op Ajankohta 

3710221 Aerosolitiede (ATI) 5 2. tai 3. kevät* 

3710246 Meluntorjuntatekniikka ja terveysvaikutukset (ME2) 6 2. tai 3. kevät* 

3710217  Säteilyn terveysvaikutukset (TER) 3 3. kevät 

3710229 Työhygienia (THY) 3 3. kevät 

3710222 Vesihuolto (VEH) 3 3. syksy 

4422402 Epidemiologia I 2 3. kevät 

* järjestetään joka toinen lukuvuosi 



 

Ympäristönmuutoksen biologian erikoistavat aineopinnot, 3710 974 

Koodi Opintojakso (lyhenne) Op Ajankohta 

3710247 Bioindikaattorit (BIK) 4 2. tai 3. syksy* 

3710249 Maaperä ja ekosysteemit (MEK) tai 5 2. tai 3. kevät* 

3710311 Maaperätieteen kirjatentti 5 2. tai 3. vuosi 

3710238 Mikrobiekologian molekyylitekniikat (MEM) 3-5   2. tai 3. kevät* 

3710227 Soveltava ekologia (SOVEKO) 5 2. tai 3. syksy* 

3122202 Ekologian kenttäkurssi 5 2. tai 3. vuosi  

3122244 Kasvibiologia  5 2. syksy 

3122231 Kasvien lajintuntemus 2 2. tai 3. kevät  

3122230 Eläinten lajintuntemus, selkärangattomat 1 2. tai 3. vuosi  

3122235 Eliökokoelman laatiminen 2-4   2. tai 3. kevät 

* järjestetään joka toinen lukuvuosi  

Alla olevat opintojaksot soveltuvat sekä ympäristöterveyden ja -teknologian 

että ympäristönmuutoksen biologian erikoistaviin aineopintoihin 

Koodi Opintojakso (lyhenne) Op Ajankohta 

3125110 Ekotoksikologian perusteet 5 2. syksy 

3710235 Energiantuotannon ja teollisuuden päästöt (ETP) 5 2. tai 3. kevät* 

3122223 Kehitysbiologia 2 2. tai 3. syksy 

3510005 Sovelletun geoinformatiikan peruskurssi 3 3. syksy 

3710301 LuK-tutkinnon kirjatentti, ympäristötiede 3-10  2. tai 3. vuosi  

3710703 Ympäristötieteen harjoittelu LuK-tutkintoon 3-10  2. tai 3. vuosi  

* järjestetään joka toinen lukuvuosi 

LUONNONTIETEIDEN PERUSTEET (PAKOLLINEN, 27 OP), 3710 969 

Koodi Opintojakso (lyhenne) Op Ajankohta 

3410101A Kemian perusteet A, yleinen ja epäorgaaninen kemia1 4 1. syksy 

3410101B Kemian perusteet B, orgaaninen kemia1 2 1. syksy 

4217114 Kemian perusteet (LuMet) harjoitustyöt1 3 1. syksy 

3710110 Fysiikkaa ympäristötieteilijöille 1 (FYT1) 3 1. syksy 

3710111 Fysiikkaa ympäristötieteilijöille 2 (FYT2) 3 1. kevät 

3710312 
Taulukkolaskennan perusteet ympäristö- ja biotieteili-

jöille (TLP) 
1 1. kevät 

3355781 Matematiikan propedeuttinen kurssi (MPR) 5 2. syksy 

3622230 Tilastotieteen johdantokurssi (TJK) 3 3. syksy 

3622231 Tilastotieteen peruskurssi (TPK) 3 3. kevät 

1 voidaan suorittaa kemian sivuaineeseen, jolloin luonnontieteiden perusteiden laajuus on 18 op. 



 

ASIANTUNTIJUUTTA TUKEVA SIVUAINE (PAKOLLINEN, VÄH. 25 OP) 

Sivuaineopinnot ajoittuvat yleensä 2. ja 3. opiskeluvuodelle. Voit valita esimerkiksi biokemian, ke-

mian, ihmisen biologian, fysiikan, matematiikan, tietojenkäsittelytieteen, tilastotieteen tai ympä-

ristöoikeuden perusopinnot tai biologian aineopinnot. Sivuaine voi olla myös jokin muu ympäris-

tötieteen asiantuntijuutta tukeva perusopintokokonaisuus. Sivuaineen voi suorittaa myös ulko-

maisissa yliopistoissa. Lisätietoja sivuaineista voit lukea UEF//KAMUsta ja WebOodista. 

Koodi Kokonaisuus Op 

3710964 Sivuaineopinnot, kemia 26,5 op 

4485104 Sivuaineopinnot, Ihmisen biologia 25 op 

3124100 Sivuaineopinnot, biokemia  25 op 

3122930 Biologian aineopinnot 30 op 

3125400 Hydrobiologian perusopinnot 25 op 

3354000 Fysiikan perusopinnot 25 op 

3359512 Matematiikan perusopinnot 25 op 

3621202 Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op 

3622203 Tilastotiede, perusopinnot  25 op 

5311701 Ympäristöoikeuden perusopinnot 25 op 

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (VÄH. 10 OP), 3710 904 

Koodi Opintojakso (lyhenne) Op Ajankohta 

8013205 English Academic Reading Skills for Biology and Environ-

mental Science 

2 1. kevät 

8013255 Ruotsia biologian ja ympäristötieteen opiskelijoille  3 2. syksy 

8026000 Biotieteiden ja ympäristötieteen tiedonhaku (TH BIO 

YMP) 

1 3. vuosi 

8011501 Kirjoitusviestintää ympäristötieteen opiskelijoille 

(KIVI/YM) 

2 3. vuosi 

3710114 Tieteellinen viestintä ympäristötieteissä (TVY) 0 3. syksy 

8011525 Puheviestintää ympäristötieteen opiskelijoille (PUVI/YM) 2 3. vuosi 

MUUT LUK-TUTKINTOON SISÄLTYVÄT OPINNOT (VÄH. 5 OP), 3710 926 

Koodi Opintojakso (lyhenne) Op Ajankohta 

1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun (ORI) * 1 1. syksy 

3710030 HOPS (LuK) Ympäristötiede (HOPSLuKYM) * 1 1. syksy 

3710031 Ympäristötieteen asiantuntijaksi –urakurssi 1 (YMURA1) * 1 1. kevät 

3710032 Ympäristötieteen asiantuntijaksi –urakurssi 2 (YMURA2) * 1 2. vuosi 

3710033 Ympäristötieteen asiantuntijaksi –urakurssi 3 (YMURA3) * 1 3. vuosi 

* Pakolliset HOPS-opinnot (5 op) 

https://kamu.uef.fi/student-book/sivuaineopiskelu-uefissa/


 

FM-opintojen sisältö ja ajoittuminen 

METHODOLOGICAL STUDIES (COMPULSORY*, 8 CP), 3710 981 

Code Course (abbreviation) Cp Timing 

3710418 Design of Ecological and Env. Experiments (DEE)* 4 4. spring 

3710028 Personal Study Plan to MSc Degree (PSP MSc)* 1 4. and 5. year 

3123101 Philosophy and History of Biology*  3 4. autumn 

3710487 Implementation of Teaching or Scientific Events in Env. Science 1-3 continuously 

LANGUAGE AND COMMUNICATION STUDIES (COMPULSORY MIN. 2 CP), 3710 601 

Code Course (abbreviation) Cp Timing 

8013300 Advanced English Academic and Professional Communication 

for App. Physics, Comp. Science and Env. Science (AEAPC) 

2 4. spring 

ADVANCED LEVEL STUDIES IN ENVIRONMENTAL SCIENCE (SELECT MIN. 80 CP)  

Compulsory advanced level studies (43 Cp) 

Code Course (abbreviation) Cp Timing 

3710001 MSc Thesis / Pro gradu -tutkielma 40 4. or 5. year 

3710004 Maturity test in MSc 0 4. or 5. year 

3710036 MSc Thesis Seminar in Env. Science and Biology (MSEB) 3 4. and 5. year 

Advanced level studies, Environmental Health and Technology, 3710 978 

General courses on Environmental Health and Technology 

Code Course (abbreviation) Cp Timing 

3710465A 

 

 

 

Environmental Risk Assessment (EnRi) or 5 every autumn 

3710465B Environmental Risk Assessment (EnRi) (1 4 every autumn 

3710435 Exposure Assessment (EXA) 3 every autumn 

3710477 Exposure Measurements and Modelling (EMM) 6 spring, even years 

3710475 Chemicals, Environment and Health (CEH) 5 every spring 

3710402 Advanced Occupational Hygiene (AOH) 3 autumn, even years 

3710478 Green Chemistry (GC) 4 autumn, even years 

4455703 Environmental Epidemiology (ENEPI) 3 spring, odd years 

3710441 Sisä- ja työymp. mittaukset ja riskien arviointi (SMR) 5 spring, odd years 

3710713 Practical Training, advenced studies (PTAS) 3-10 continuously 

3710712 Project Work in a Research Group 3-10 continuously 

3710302 Specific Book Exams 3-10 continuously 

(1 3710465B (4 Cp) is selected if the student has Toxicology as a minor subject, which includes Toxicological and 

Environmental Risk Assessment and Risk Communication course (4219512). 

 



 

Courses on Aerosols and Air Pollutants 

Code Course (abbreviation) Cp Timing 

3710481 Health Effects of Air Pollutants and Nanomaterials (HAP) 6 autumn, odd years 

3710472 Air Pollution Practicals (APP) 5 spring, even years 

3352703 Climate Change (IMU) 5 autumn, even years 

3352707 Aerosol Physics I (AP1) 5 spring, odd years 

3352708 Aerosol physics II (AP2) 5 spring, odd years 

3352710 Atmospheric Physics and Meteorology (APM) 5 autumn, odd years 

3352709 Atmospheric Chemistry (ACH) 5 spring, even years 

3710482 Combustion, Emissions, and Control Technologies (CECT) 5 spring, even years 

3710443 Sisäilman epäpuhtauksien hallinta ja ilmanvaihto (SEH) 

(in Finnish) 

5 autumn, odd years 

Courses on Radiation 

Code Course (abbreviation) Cp Timing 

3710404 Radiation Biology (RAB) 5 spring, odd years 

3710470 Radiation Biology Practicals (RBP) 5 spring, even years 

3710410 Dosimetry of Ionizing Radiation (DIR) 3 spring, odd years 

3710446 Radioecology and toxicology (RET) 5 autumn, odd years 

3710483 Measurements and Dosimetry of Non-ionizing Radiation 

(MDNR) 

6 autumn, odd years 

3710464 Radiation Biology Journal Club (RBJ) 2 continuously 

Courses on Sustainable Water Quality and Technology 

Code Course (abbreviation) Cp Timing 

3710460 Advanced Water Hygiene (AWA) 5 spring, even years 

3710401 Health-related Environmental Microbiology (HER) 4 autumn, even years 

3710223 Water Chemistry and Treatment Practicals (VLA) 3 every autumn 

3710479 Water Pollution Prevention & Resource Recovery (WPPR) 5 autumn, odd years 

3123195 Sustainable Water Management 5 spring, even years 

Courses on Environmental Informatics 

Code Course (abbreviation) Cp Timing 

3710458 Environmental Data Mining (EDM)  5 every autumn 

3710459 Advanced Course on Environmental Data (ADM) 5 every spring 

3513028 Advanced Geographical Information Systems 5 spring, even years 

  



 

Advanced level studies, Biology of Environmental Change, 3710 979 

Courses on Environmental ecology 

Code Course (abbreviation) Cp Timing 

3710486 Chemical Ecology (CE) 5 autumn, odd years 

3123190 Community Ecology 4 autumn, even years 

3123198 Function of Plants in Changing Environment 8 spring, odd years 

3123175 Current Issues in Aquatic Ecotoxicology 2 autumn, odd years 

3710462 Ecological Risk Assessment 5 every spring 

3123158 Ecology of Tropical Africa 3 spring, odd years 

3710485 Entomology 4  autumn, even years 

3123194 Global Peatland Ecology 3 autumn, odd years  

3123169 Literature Report in Hydrobiology  3 continuously 

3123172 Advanced Taxonomic Collection 2-6 continuously 

Courses on Biogeochemistry 

Code Course (abbreviation) Cp Timing 

3710419 Biogeochemistry 6 spring, odd years 

3710468 Methods in Microbial Biogeochemistry 5 spring, odd years 

3710451 Bioprocesses in Removal of Env. Pollutants (BREP) 3 autumn, odd years 

3710455 Stable Isotopes in Environmental Research 5 autumn, odd years 

3710474 Soil Ecology 6 spring, even years 

3710473 Methods in Soil Ecology 5 spring, even years 

3710469 Journal Club in Biosphere-Atmosphere Interactions 2-4 continuously 

3513125A Carbon Dynamics in Forest Soils (CDF) 3 autumn, odd years 

3513125B Carbon Dynamics of Forest Soils, Book Examination 2-4  

General courses on Biology of Environmental Change 

Code Course (abbreviation) Cp Timing 

3710713 Practical Training, advanced studies (PTAS) 3-10 continuously 

3710712 Project Work in a Research Group 3-10 continuously 

3710302 Specific Book Exams 3-10 continuously 

SIVUAINEOPINNOT TAI MUUT OPINNOT (VÄH. 25 OP) 

FM-tutkinnossa sivuaineopintoja suositellaan täydennettäväksi niin, että LuK- ja FM-tutkinnot si-

sältävät yhteensä kaksi perusopintojen (2*25 op) laajuista sivuainetta tai yhden aineopintojen 

(25+35 op) laajuisen sivuaineen tai muita opintoja. Katso esimerkkejä ympäristötieteen asiantun-

tijuutta tukevista sivuaineista LuK-tutkinnon sivuaineista. Lisäksi maisteriopintoihin on tarjolla 

toksikologian sivuaine (25 op, 4219801). Sivuaineen voi suorittaa myös ulkomaisissa yliopistoissa. 

Lisätietoja sivuaineista voit lukea UEF//KAMUsta ja WebOodista 

https://kamu.uef.fi/student-book/sivuaineopiskelu-uefissa/


 

Onnittelut ympäristötieteen opiskelu-

paikasta! 

Ympäristötiede on monipuolinen ala ja siinä yliopistossamme annettavalla koulutuk-

sella on vuosikymmenien kunniakkaat perinteet. Ainoana laitoksena maassamme 

koulutamme asiantuntijoita, joilla on näkemys ympäristötekijöiden vaikutuksista sekä 

ihmisen terveyteen että ympäröivään luontoon. Näin ollen uskomme, että löydät ym-

päristötieteen osa-alueista juuri sinua kiinnostavan ja uratavoitteiden mukaisen sisäl-

lön tutkinnollesi. Kun aloitat opintosi meillä, tuemme sinua opintojen suunnittelussa 

kertomalla mihin meiltä valmistuneet opiskelijat ovat sijoittuneet ja mitkä opit eri työ-

tehtävissä työskentelevät ympäristötieteen maisterit ovat kokeneet tärkeäksi. Useat 

työnantajat ovat ilmaisseet myös tyytyväisyytensä kouluttamiimme ammattilaisiin. 

Seuraavilta sivuilta löydät tervehdyksen syksyllä sinua vastassa olevilta tuutoreilta ja 

ympäristötieteen ja sovelletun fysiikan opiskelijoiden ainejärjestö Hyeenalta. Lisää 

hyödyllistä tietoa opintojen aloittamiseen liittyen löydät Opiskelijan käsikirjasta  

UEF//KAMUsta. Muista myös ilmoittautua yliopistoon opiskelupaikan vastaanoton yh-

teydessä tai viimeistään 31.8.2020, jolloin ilmoittautumisaika päättyy, ks. Uuden opis-

kelijan ilmoittautuminen.  

Opintosi alkavat tiistaina 1.9.2020 klo 8:30 Akateemisen rehtorin tervehdyksellä ja live-

webinaarilla https://www.uef.fi/live1/ . Kun opetus alkaa kampuksella, tuutorit ovat si-

nua vastassa Snellmania-rakennuksen ala-aulassa. Lisäksi sinun kannattaa osallistua 

ke 12.8. klo 12-13 UEF-tietotorille https://www.uef.fi/live1/, jossa rehtorit kertovat syk-

syn opetukseen liittyvistä asioista. 

 

YMPÄRISTÖ- JA BIOTIETEIDEN LAITOKSEN PUOLESTA TOIVOTAMME SINUT 

LÄMPÖMÄSTI TERVETULLEEKSI OPISKELEMAAN YMPÄRISTÖTIEDETTÄ! 

 

Maija-Riitta Hirvonen 

Professori, ympäristö- ja biotieteiden laitoksen johtaja 

Maija-Riitta.Hirvonen@uef.fi 

050 3525160 

 

Jonne Naarala 

Apulaisprofessori, oppiaineen vastuuhenkilö, laitoksen varajohtaja 

Jonne.Naarala@uef.fi  

040 3553581 TUTUSTU YMPÄRISTÖ- JA 

BIOTIETEIDEN LAITOKSEEN 

www.uef.fi/envbio  

https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
https://kamu.uef.fi/student-book/uuden-perustutkinto-opiskelijan-ilmoittautuminen/
https://kamu.uef.fi/student-book/uuden-perustutkinto-opiskelijan-ilmoittautuminen/
https://www.uef.fi/live1/
https://www.uef.fi/live1/
mailto:Maija-Riitta.Hirvonen@uef.fi
mailto:jonne.naarala@uef.fi
http://www.uef.fi/envbio


 

No vuan terve sinä uus ympän fuksi! 

ONNEKSI OLKOON, SINUT ON VALITTU YMPÄRISTÖTIETEEN OPISKELIJAKSI! 

Tervetuloa opiskelemaan Itä-Suomen yliopistoon Kuopion kampukselle. Me ympäris-

tötieteen eli ympän tuutorit autamme sinua kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa. 

Tuutori on tuleva ’’isosiskosi’’, tietopankkisi sekä oma supersankarisi! 

Syyslukukausi alkaa tiistaina 1.9.2020. Me tuutorit, Heidi, Taru, Noora ja Oona, 

olemme aloituspäivänä paikalla klo 10 Snellmania-rakennuksen pääaulassa, joten tule 

vaikka jutulle jos huvittaa! Meidät tunnistaa punaisista haalareista, joissa on ainejär-

jestömme Hyeenan logo.  

Ennen virallista lukukauden alkua pidämme Hyeenan oman, matalan kynnyksen tu-

tustumistapahtuman Suojakännit maanantaina 31.8.2020. Siellä pääset tutustumaan 

meihin tuutoreihin sekä tuleviin ainejärjestön fuksikavereihin etukäteen! Tapaaminen 

on ollut suosittu aloittavien opiskelijoiden keskuudessa, ja tiedossa on rentoa yhdes-

säoloa lauman kanssa, joten tulethan mukaan! Lisätietoja seuraa myöhemmin tuuto-

rien kautta.  

Soittelemme sinulle lä-

hempänä opintojen al-

kua, joten älä ihmettele, 

jos omituinen numero 

soittaa elokuun aikana! 

040 2162350 – Heidi 

040 7182495 – Taru 

040 0750496 – Noora 

040 0998691 – Oona 

 

 

 

Ps. Käythän tutustumassa uuden opiskelijan muistilistaan osoitteessa 

https://kamu.uef.fi/student-book/uuden-opiskelijan-muistilista/. Sen avulla pääset 

opiskeluun liittyviin käytännön asioihin kiinni jo ennen kampukselle saapumista. 

 

Syksyllä nähdään! 

– tuutorisi  ♥  

https://kamu.uef.fi/student-book/uuden-opiskelijan-muistilista/


 

Hellurei ja paljon onnea uudesta 

opiskelupaikastasi! 

Tervetuloa Kuopioon, mualiman nappaan, opiskelemaan luonnon-

tieteitä! Onpa tuleva opiskelualasi sovellettu fysiikka tai ympäristö-

tiede, Hyeena ry on oma ainejärjestösi - tukesi ja viihdyttäjäsi. 

Hyeena on pienehkö ainejärjestö, mutta sitäkin suurempi ja tii-

viimpi yhteisö, Hyeenalauma. Hyeenathan ovat laumaeläimiä ja 

tämä lauma koostuu Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen sovelletun fysiikan ja 

ympäristötieteen opiskelijoista. Lauman tunnistaa punaisesta turkista (eli niistä kuu-

luisista haalareista) sekä mitä todennäköisimmin kauas kantavasta ulvonnasta. Hyee-

nat ottavat uudet opiskelijat ja tuttavuudet avosylin vastaan yhteisöönsä, joten tätä 

laumaa kannattaa lähestyä, vaikka kauempaa voisikin näyttää hurjalta ja pelottavalta. 

Hyeenat arvostavat laumalaisiaan ja Sinua juuri sellaisena kuin olet!  

MIKÄ SITTEN ON AINEJÄRJESTÖ? 

Ainejärjestön tarkoituksena on pitää huolta opiskelijoiden hyvinvoinnista yliopistossa 

ja vapaa-aikana. Ainejärjestö ajaa opiskelijoiden etuja ja järjestää erilaisia tapahtumia 

sekä muuta mukavaa puuhaa. Hyeena järjestää mm. alkoholittomia hengareita, kai-

kennäköisiä bileitä, jännittäviä excursioita, sitsejä… Hyeenan kautta pääset tutustu-

maan myös esimerkiksi ammattijärjestöihin, yrityksiin, vanhempiin opiskelijoihin, mui-

den ainejärjestöjen menoon ja vuosikurssikavereihisi. Ainejärjestön yksi tärkein tarkoi-

tus onkin yhdistää opiskelijoita! 

Hyeenaan ja sen jäseniin (eli tuttavallisemmin laumaan) pääsee paremmin tutustu-

maan meidän ikiomalla kahvihuoneellamme, jossa eri vuosikurssien opiskelijat viettä-

vät aikaansa luentojen lomassa nauttien kahvia, pelaten pelejä, jutellen toistensa 

kanssa ja niin edelleen. Hyeenahuone tarjoaa kaikenlaista viihdykettä ja on kaikille 

avoin oma olohuone yliopistolla. Jos ainejärjestötoiminta kiinnostaa, kannattaa huo-

neelle tulla mukaan katselemaan menoa. Etsimme joka syksy uusia innokkaita jäseniä 

Hyeenan hallitukseen, joita kiinnostaa vaikuttaa järjestön toimintaan ja järjestää erilai-

sia tapahtumia! 

Voit tsekata lisää, vaikka heti osoitteessa www.hyeena.net, instagramissa nimimerkillä 

hyeenary, sekä facebookista sivuilta Hyeena ry. Jäseneksi järjestöömme kannattaakin 

liittyä heti! Se onnistuu noudattamalla Hyeenan nettisivuilta löytyviä ohjeita. Hyeenan 

jäsenenä pääset mm. sähköpostilistallemme, Hyeena ry:n viralliseen Facebook-ryh-

mään, pääset reissuillemme mukaan vain hyeenoille tarkoitettuun hintaan (eli edulli-

semmin) ja, mikä kaikkein tärkeintä, olet oikeutettu kantamaan Hyeenan punaista 

turkkia eli haalareita! Hyeena tulee kyllä tutuksi opintojen alkaessa syyskuun alussa, 

nähdään siis silloin! Järjestämme heti ensimmäisten viikkojen aikana syyskuussa pal-

jon ohjelmaa, joista suuri osa on suunnattu erityisesti teille, uusille opiskelijoille. Hyee-

nassa on savolaisittain sanottuna haaskaa laamassa! 

Innolla syksyä odottaen, Riku Kiviluoto, Hyeena ry:n puheenjohtaja

http://www.hyeena.net/


 

Ensimmäinen syksy ja lukuvuosi –  

mitä kaikkea yliopistossa tapahtuu? 

Varaslähtö lukuvuoteen - Digistartin avulla voit tutustua yliopiston digitaalisiin opis-

keluympäristöihin jo ennen opintojen alkamista (3.8. alkaen). Katso tarkemmin: 

https://kamu.uef.fi/student-book/digistartti-perehdytys-uudelle-opiskelijalle/   

 

Syksy alkaa Orientaatio yliopisto-opintoihin ja HOPS-opintojaksoilla. Pääset ensim-

mäisellä viikolla myös ympäristötieteen opintojen pariin, kun Eliökunnan monimuotoi-

suus ja Solu- ja molekyylibiologian perusteet –opintojaksot alkavat. Ensimmäisen vuo-

den opintojen tavoitteena on ympäristötieteen ja biologian perusopintokokonaisuu-

den suoritus, minkä lisäksi vuoden aikana suoritetaan Luonnontieteiden perusteisiin, 

ympäristötieteen aineopintoihin ja kieliopintoihin kuuluvia opintojaksoja.  

 

Alla listattuna jotain tärkeitä lukuvuoden tapahtumia ja lomapäivät – Lisää ne kalen-

teriisi! Muista myös UEF-tietotori ke 12.8.2020 klo 12-13, jota pääset seuraamaan 

linkistä: https://www.uef.fi/live1/. Tilaisuuden aikana kysymyksiä ja kommentteja 

voi esittää Presemossa: https://presemo.uef.fi/uefopiskelijatietotori120820.  

SYYSLUKUKAUSI 1.9. – 15.12.2020 

 Ti 1.9. Tutustumisilta 

 Ke 2.9. Fuksihengarit 

 Ke 2.-9.9. Kampusrysäys ja kaupunkisuunnistus 

 Ti 8.9. Matematiikan alkukuulustelu 

 Ti 6.10. Hyvinvointityöpajat 

 Ke 7.10. Liikuntailtapäivä 

 To 8.10. Ympäristötieteen harjoitteluseminaari 

 Pe 16.10. Fysiikan alkukuulustelu 

 Ke 18.11. Ympäristötieteen työelämäseminaari 

Joululoma 16.12.2020 – 6.1.2021 

KEVÄTLUKUKAUSI 7.1. – 21.5.2021 

 Ke 27.1. Luonnontieteilijöiden “LUOTI”-päivä 

 Ti 16.2. Liikuntailtapäivä 

 To 20.2. Yliopiston vuosipäiväjuhla 

Pääsiäisloma 1.4. - 7.4.2021 

 Ti 13.4. Ilmastopäivä 

 To 6.5. Ympäristötieteen kevätinfo 

 Pe 21.5. Lukuvuoden viimeinen päivä ja kesäloma alkaa 

MUISTA  

FUKSIHENGARIT 

KE 2.9.! 

KEVÄTINFO KOKOAA 

YMPÄRISTÖTIETEEN 

OPISKELIJAT YHTEEN 

 

Tule keskustelemaan  

ajankohtaisista asioista 

to 6.5. 

https://kamu.uef.fi/student-book/digistartti-perehdytys-uudelle-opiskelijalle/
https://www.uef.fi/live1/
https://presemo.uef.fi/uefopiskelijatietotori120820


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

https://www.facebook.com/fbISYY/
https://twitter.com/ISYYH
https://www.instagram.com/isyyuef/
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

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO   Joensuu  |  Kuopio

https://opintopolku.fi/wp/fi/
https://kamu.uef.fi/student-book/asuminen/
https://www.kela.fi/
https://kamu.uef.fi/student-book/uef-kayttajatunnus/
https://pivo.fi/
https://www.frank.fi/
https://www.yths.fi/asiointi/self-verkkopalvelu/
https://kamu.uef.fi/student-book/opinto-oppaat/
https://kamu.uef.fi/
https://kamu.uef.fi/student-book/vertaistuutorointi/
www.uef.fi/kirjasto
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
https://kamu.uef.fi/student-book/tuudo/
https://xn--sykett-gua.fi/
https://kamu.uef.fi/
https://www.isyy.fi/etusivu.html
https://studentuef.sharepoint.com/sites/Kielikeskuksenopintoyhteis
www.uef.fi/opintopalvelut
https://kamu.uef.fi/
https://www.uef.fi/fi/kampusravintolat
www.uef.fi/tipa
https://www.facebook.com/itasuomenyliopisto.UEF/
https://www.instagram.com/uniuef/?hl=fi
https://twitter.com/UniEastFinland
https://www.youtube.com/user/uefvideot
https://www.linkedin.com/school/university-of-eastern-finland/



