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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


 

Hei, uusi erityisopettajaksi opiskeleva!   

Onnittelut opiskelupaikasta erityisopettajien koulutuksessa Itä-Suomen yliopistossa! 

Tästä SmartStart-oppaasta löydät hyödyllisiä lisätietoja ja linkkejä. Tutustu siihen tar-

kasti! Sinulle vielä vieraita käsitteitä tai ilmaisuja ei kannata säikähtää!  

Opintojen aloittaminen, orientaatiojakso ja ryhmäytymisretki  

Koulutuksesi opinnot alkavat 1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun –opintojaksolla 

1.9.2020.  Poikkeusajan syksyllä suurin osa orientaatiosta toteutetaan verkossa etäme-

netelmin, mutta tarjoamme myös mahdollisuuden osallistua orientaatioon läsnäollen 

Joensuussa Itä-Suomen yliopiston suositukset ja turvallisuusohjeet huomioon ottaen. 

Orientaatioviikon aikataulutus on tässä oppaassa. Tiedotan elokuussa viikon ohjel-

masta ja mahdollisista tarkennuksista ja muutoksista tarkemmin, esimerkiksi Kielikes-

kuksen infon aika vielä ohjelmasta puuttuu.  

Erityisopettajien koulutuksen uusien opiskelijoiden ryhmäytymisretki on odotettu ja 

mieluinen osa opintojen aloitusta. Tänä vuonna ryhmäytymisretki järjestetään 1.9. – 

2.9.2020 Liperin seurakunnan Kuoringan leirikeskuksessa. Retkelle lähtöä varten ko-

koonnutaan Futura –rakennuksen (Yliopistokatu 7) piha-alueelle tiistaina 1.9. klo 8:00. 

Opiskelupaikan vastaanottaville lähetän tarkempia ryhmäytymisretkitietoja ja ilmoit-

tautumislinkin sähköpostitse elokuussa. Toivomuksenamme on, että mahdollisimman 

moni erityisopettajaopiskelija osallistuu ryhmäytymisretkelle ja tutustuu jo siellä opis-

kelijakollegoihin ja vertaistutoreihin, jotka opastavat lähes kädestä pitäen kaikissa käy-

tännöllisissä kysymyksissä opintojen aikana. Tänä vuonna myös oppiainetutorit järjes-

tävät ensimmäiset ohjaustuntinsa ryhmäytymisretkellä.  

Syyslukukausi 2020 Itä-Suomen yliopistossa  

Itä-Suomen yliopisto on linjannut, että syyslukukaudella 2020 vain välttämätön opetus 

järjestetään kontaktiopetuksena. Näin ollen opetusta järjestetään normaalitilannetta 

enemmän verkossa reaaliaikaisesti tai itsenäisesti opiskeltavin toteutustavoin.  Etäope-

tukseen osallistumiseen tarvitset tietokoneen tai modernin (2017 tai uudempi) älypu-

helimen/tabletin (suosittelemme tietokoneen käyttöä), nettiyhteyden ja mahdollisesti 

joillain opintojaksoilla web-kameran. Varmista, että laitteessasi on mikrofoni tai että 

käytössäsi on erillinen mikrofoni.   

Tutkintojen rakenne ja kulkukaaviot  

SmartStart-oppaasta näet erityisopettajien koulutusten kasvatustieteen kandidaatin 

(KK) ja kasvatustieteen maisterin (KM) tutkintojen rakenteet, opintojaksojen nimet sekä 

ohjeellisen ajoituksen (=kulkukaavio) lukukauden tarkkuudella. Opintojaksokohtaisiin 

sisältökuvauksiin (=opetussuunnitelma) ja opetuksen aikatauluihin (=opetusohjelma) 

pystyt tutustumaan elokuun alusta lähtien WebOodi-järjestelmässä. Kätevimmin löydät 



opintojaksot etenemällä WebOodissa reittiä: Opintotarjonta - Oppaittain – Filosofinen 

tiedekunta – Kasvatustieteiden ja psykologian osasto – Erityisluokanopettajan ja erityis-

opettajan koulutus tai Erityisopettajan koulutus, mutta tiedot löytyvät myös käyttämällä 

kulkukaaviossa näkyviä opintojaksokohtaisia koodeja.   

”Lukujärjestyksen” ja opiskelukalenterin tekemisen apuna yliopistossamme on esimer-

kiksi Tuudo-mobiilisovellus ja Lukari-ohjelma. Niiden käyttöön sekä opintojen etenemi-

sen suunnitteluun ja opintojesi aikataulutukseen saat apua syyskuun alussa vertaistu-

toreilta, oppiainetutoreilta, amanuenssilta ja muulta erityispedagogiikan oppiaineen 

henkilökunnalta. Toivottavasti ennätät kuitenkin tutustua opintoihisi jo ennen syys-

kuuta! Tarkemmat ohjeet opintojaksoille ilmoittautumisesta saat orientaatiojaksolla, 

kun vertaistutorit perehdyttävät pienryhmissä WebOodin käyttöön ja ilmoittautumi-

seen.  

Sivuainevalinnat  

Erityisopettajien koulutusten kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon kuuluu kaksi pa-

kollista sivuaineopintokokokonaisuutta, toinen 60 opintopisteen (op) ja toinen 25 op:n 

laajuisena. Erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutuslinjan opiskelijoilla pakolli-

sena laajana sivuaineena on perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonai-

suuksien monialaiset opinnot (60 op), toinen sivuaine (25 op) on vapaasti valittavissa.   

Erityisopettajan koulutuslinjan opiskelijat saavat vapaasti valita molemmat sivuaineensa. 

Sivuainevaihtoehtoja esitellään syksyn aikana eikä niiden valinnalla ole kiire. Voit halu-

tessasi jo tutustua yliopiston sivuainetarjontaan: https://kamu.uef.fi/student-book/si-

vuaineopiskelu-uefissa/. Joihinkin sivuaineisiin on hakumenettely, mutta suurin osa on 

ns. vapaita sivuaineita. Ensimmäinen mahdollisuus hakeutua kielten sivuaineopiskeli-

jaksi on jo elokuussa 2020.  

Aikaisempien opintojen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)  

Jo suorittamasi yliopistolliset opintokokonaisuudet tai opintojaksot voivat korvata osan 

erityisopettajien koulutuksen opinnoistasi tai ne voidaan sisällyttää muuten tutkintoosi 

esimerkiksi sivuaineena. Päätoimintatapanamme on, että amanuenssi käsittelee opin-

tokokonaisuuksien korvaavuudet yhdessä oppiaineen vastuuhenkilön kanssa, mutta 

yksittäisten opintojaksojen korvaavuuden ratkaisee kyseisen opintojakson vastuuopet-

taja sähköisen AHOT-hakemuksen kautta.  Yliopiston Kielikeskus vastaa kieli- ja viestin-

täopintojen järjestämisestä ja korvaavuuskysymyksistä 

(http://www.uef.fi/fi/web/kielikeskus/ahot-korvaavuudet). Jos olet jo suorittanut AMK- 

tai yliopistotutkintoon liittyviä kieli- ja viestintäopintoja, tutustu noihin korvautumispe-

riaatteisiin. Tarvittaessa ota yhteyttä Kielikeskuksen opintoneuvontaan 

(http://www.uef.fi/fi/web/kielikeskus/yhteystiedot ).   

 

https://kamu.uef.fi/student-book/sivuaineopiskelu-uefissa/
https://kamu.uef.fi/student-book/sivuaineopiskelu-uefissa/
http://www.uef.fi/fi/web/kielikeskus/ahot-korvaavuudet
http://www.uef.fi/fi/web/kielikeskus/yhteystiedot


Taustatietokysely ja ennakkotehtävät  

Tästä linkistä pääset taustatietokyselyyn, johon odotamme jokaisen uuden opiskelijan 

vastaavan. Kyselyssä kartoitetaan opintojen ohjauksen sujuvuuden, pienryhmiin jaon 

ja opintojen korvautuvuuksien ennakoinnin vuoksi uusien opiskelijoiden taustatietoja, 

kuten jo suoritettuja opintoja tai tutkintoja. Lisäksi kyselyssä on vastattavana ennakko-

tehtäviä, mitkä suuntaavat HOPS-ohjaustamme pienryhmissä. Kysely on avoinna 1.8. -

16.8.2020.   

Kesäaikainen yhteydenpito  

Erityispedagogiikan oppiaineen henkilökunta on heinäkuun lomalla. Minä palaan töihin 

elokuun puolivälissä (12.8.). Parhaiten tavoitat minut tuolloin kysymyksinesi sähköpos-

tilla osoitteesta paivi.walling@uef.fi.  

Opintopalvelut kuitenkin palvelevat sinua myös heinäkuussa. Opintohallinnon palve-

lujen toimisto palvelee opiskelijoita seuraavissa asioissa: yleinen opintoneuvonta, yli-

opistoon ilmoittautuminen, opinto-oikeudet, opiskelijatodistukset, opintosuoritusot-

teet ja opiskelijarekisterin ylläpito. Täältä löydät heidän yhteystietonsa: 

http://www.uef.fi/web/opintopalvelut/opintohallinnon-palvelut.    

Hyvää kesän jatkoa!  

Tervetuloa opiskelijaksemme!  

Terveisin  

Päivi Walling   

amanuenssi  

 

  

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/26296/lomake.html
mailto:paivi.walling@uef.fi
http://www.uef.fi/web/opintopalvelut/opintohallinnon-palvelut


Ensimmäisen viikon ja 6.10. aikataulu 

ERITYISOPETTAJIEN KOULUTUKSET 

TIISTAINA 1.9.  

AIKA 
PAIKKA, LINKKI, 

LISÄTIETOJA 
OHJELMA 

8.00 
Futura –rakennuksen 

piha (Yliopistokatu 7) 
Kokoontuminen ryhmäytymisretkelle lähtemistä varten 

8.30-9.00  

live-webinaari 

https://kamu.uef.fi/stu-

dent-book/orientaa-

tion-aikataulu 

 

Tervetuloa Itä-Suomen yliopistoon! 

Akateeminen rehtori Tapio Määttä 

9.00 - 9.30 

Etäosallistumis-mahdol-
lisuus, linkki jaetaan elo-
kuussa lähetettävässä 
sähköpostissa  

Tervetuloa opiskelemaan erityispedagogiikkaa Itä-Suomen 

yliopistoon!  

Oppiaineen vastuuhenkilön Kristiina Lappalaisen tervehdys, oppi-

aineen henkilökunta esittäytyy. 

 

  

valmistautuminen ryhmäytymisretkelle lähtöön jatkuu, lounas klo  

11.00 yliopistolla, siirtyminen Kuoringan leirikeskukseen, majoittu-

minen 

 

14.00-16.00 

Etäosallistumis-mahdol-
lisuus, linkki jaetaan elo-
kuussa lähetettävässä 
sähköpostissa 

Oppiainetutoreiden (Minna Kamppuri, Minna Ikävalko) ja 

amanuenssin (Päivi Walling) ohjaus - käytänteiden ja aikataulujen 

läpikäyntiä, henkilökohtainen opintojen suunnittelu käynnistyy 

iltapäivän ai-

kana 

verkossa 

https://kamu.uef.fi/stu-

dent-book/orientaa-

tion-aikataulu 

 

Rehtori Jukka Mönkkösen videotervehdys 

Ylioppilaskunnan videotervehdys 

Joensuun kaupungin tervehdys 

 

KESKIVIIKKONA 2.9.  

AIKA 

PAIKKA, LINKKI, 

LISÄTIETOJA 

 

OHJELMA 

  Ryhmäytymisretki jatkuu iltaan saakka 

10.00-14.00 

Verkossa 

https://kamu.uef.fi/stu-

dent-book/orientaa-

tion-aikataulu 

 

Tietoiskut/työpajat 

UEF-tunnukset ja tietojärjestelmät (myös pe 4.9. klo 9.00) 
Opiskelijan työkalut: Weboodi ja Tuudo (myös pe 4.9. klo 9.45) 
Miksi kannattaa lähteä vaihtoon? 
Erasmus Student network (ESN) 
ISYY – Sinun ylioppilaskuntasi esittäytyy! 
Urapalvelut opiskelijoille 

viimeistään 

klo 21.00 
 Ryhmäytymisretki Kuoringalla päättyy 

Kampusrysäys ja kaupunkisuunnistus ovat Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden tapahtumia, jotka käynnis-

tävät lukuvuoden syksyisin. 

Vuonna 2020 kampusrysäys ja kaupunkisuunnistus yhdistetään viikon mittaiseksi tapahtumaksi 2.-9.9.2020. 

 

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


TORSTAINA 3.9. 

AIKA 

PAIKKA, LINKKI, 

LISÄTIETOJA 

 

OHJELMA 

8-10 

Kampuksella tai etänä 

((linkki ilmoitetaan 

myöhemmin) 

Tutorryhmät kokoontuvat vertaistutoreiden vetäminä 

10.15-12 

Etätapaaminen (linkki 

ilmoitetaan myöhem-

min) 

Opetusharjoitteluinfo 

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun opettajat 

11.30-12:00 
 

Verkossa 

 (linkki ilmoitetaan 

myöhemmin) 

 

SOOL-info 

 

12.40-14:15  

Verkossa 
https://www.uef.fi/fi/ava-

jaiset2020 
 

Avajaisrukoushetki ja lukuvuoden avajaiset 

14:30 al-

kaen 

Kampuksella tai etänä 

((linkki ilmoitetaan 

myöhemmin) 
 

Tutorryhmät kokoontuvat vertaistutoreiden vetäminä 
 

PERJANTAINA 4.9. 

AIKA 

PAIKKA, LINKKI, 

LISÄTIETOJA 

 

OHJELMA 

8.00-9.00 

Puhelimitse 

https://kamu.uef.fi/stu-

dent-book/orientaa-

tion-aikataulu 

 

Opintopsykologin päivystys 

9.00-11.00 

Verkossa 

https://kamu.uef.fi/stu-

dent-book/orientaa-

tion-aikataulu 

 

Infot/työpajat 

Kielikeskuksen non-stop työpaja 
Urheilijana Itä-Suomen yliopistossa 
Opiskelijan hyvinvointipalvelut 
Info vaihto-opiskelusta ja kansainvälistymisestä 
 

 

12.00 - 12:30 

Etätapaaminen 

(linkki ilmoitetaan 

myöhemmin) 
 

Yksilölliset opintojärjestelyt -info 

Opintokoordinaattori Henni Nevalainen 

12:30-13:00 

Etätapaaminen 

(linkki ilmoitetaan 

myöhemmin) 
 

Ainejärjestö-Poikkeus esittäytyy 

 

 

https://www.uef.fi/fi/avajaiset2020
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


MAANANTAINA 7.9. 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

Tarkentuu 

elokuussa 

Tapaamisia etänä 

tai henkilökohtai-

sesti kampuksella 

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu, aikaisempien opintojen hy-

väksiluku (AHOT): Oppiainetutoreiden ja amanuenssin tapaamisai-

koja pienryhmissä tai yksilöllisesti 

 

 

Hyvinvointityöpajat ti 6.10.2020 klo 12.15-15.00 (45min/työpaja) 

 Opiskelukunnon kohotusta: Eväitä sujuvaan opiskeluun 

 Opintopinnat kotiin – vinkit tenttiin valmistautumiseen ja 

muihin oppimisen tapoihin yliopistossa. 

 Opiskelun vuorovaikutustilanteet: kuinka pärjätä jännittämi-

sen kanssa?  

 Arki haltuun – ilo opiskeluun  

 Perheellisten/aikuisopiskelijoiden paja  

 SYKETTÄ – hyvinvointi- ja liikuntapalvelut (Kuopio) 

 

Valitse 3 pajaa ja ilmoittaudu 5.10 mennessä. Tarkemmat tie-

dot ja ilmoittautumisen löydät osoitteesta 

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



 

Opintojen ohjaus ja henkilökohtainen 

opintosuunnitelma  

 
Oppiainetuutorit ja vertaistuutorit vastaavat uusien opiskelijoiden perehdyttämisestä 

yliopisto-opintoihin. Opintojen ohjaus kuuluu kuitenkin koko henkilökunnalle. Opetus-

henkilökunta vastaa omaan oppiaineeseen ja opetukseen liittyvästä neuvonnasta ja 

ohjauksesta. Amanuenssi antaa yleistä opinto-neuvontaa ja ohjausta. Opinnoista an-

netaan yleistä tietoa myös opinto-oppaassa, Kamussa ja Kasvatustieteiden ja psykolo-

gian osaston (KAPSY) opintoyhteisössä  

 

 LUE LISÄÄ AIHEESTA OSOITTEESSA 

https://kamu.uef.fi/student-book/opintoyhteisot/  

 

Opintojen ohjauksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa etenemään opinnoissaan tar-

koituksenmukaisessa järjestyksessä ja valmistumaan tavoiteajassa. Lisäksi tavoitteena 

on, että opiskelija sitoutuu yliopistoyhteisöön ja opiskeluun. Opiskelija on kuitenkin 

itse vastuussa opintojensa suunnittelusta ja opintojen etenemisestä. Opintojen suun-

nittelu kestää koko opintoajan. 

Opintojen suunnittelun pohjana on koulutuskohtainen kulkukaavio, josta ilmenee kas-

vatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintojen rakenne erityisopettajien koulutuk-

sissa sekä ohjeellinen ja suositeltu opintojaksojen suoritusajankohta opiskeluvuoden 

ja lukukauden tarkkuudella. Opiskeltavia aineita ja koulutuksia koskevat tiedot löyty-

vät WebOodin oppaista. Kieli-ja viestintäopintoja koskevia tietoja saa Kielikeskuksen 

toimistosta ja verkkosivuilta www.uef.fi/kielikeskus.  

Ensimmäisenä opiskeluvuonna laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) 

silmällä pitäen kandidaatin tutkintoa (180 op). HOPS pitää sisällään suunnitelman 

koko tutkinnon suorittamisesta. Oppiainetuutori käy HOPS-keskustelun, ohjaa opiske-

lijoiden HOPSin tekemistä ja kommentoi/hyväksyy HOPSit. 

Kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa on hyvä laatia uusi HOPS maisterin tutkintoa 

varten. HOPS laaditaan WebOodissa OodiHOPS-työkalulla. Uusille opiskelijoille järjes-

tetään HOPS-ohjausta oppiainetuutorin johdolla. Tarkempia tietoja HOPSista löytyy 

KAPSYn opintoyhteisöstä 

 

 

  

https://kamu.uef.fi/student-book/opintoyhteisot/
http://www.uef.fi/kielikeskus


Opintoja ohjaavat:  
 

ERITYISOPETTAJIEN KOULUTUS 

Oppiainetuutori Minna Kamppuri, minna.kamppuri(at)uef.fi 

Oppiainetuutori Minna Ikävalko, minna.ikavalko(at)uef.fi 

Amanuenssi Päivi Walling, paivi.walling(at)uef.fi, 0504307239  

(huone 310, Futura) 

 

KANSAINVÄLISET ASIAT 

Suunnittelija Juuso Loikkanen, juuso.loikkanen(at)uef.fi, 0294 45 2052  

(huone 104, Borealis) 

 

KIELIKESKUS 

Suunnittelija Satu Karhapää-Puhakka, satu.karhapaa-puhakka(at)uef.fi,  

 0504387631 (huone 2035, Aurora) 

 

TODISTUKSET 

Opintosihteeri Päivi Multanen, paivi.multanen(at)uef.fi, 0294 45 2206  

(huone 318, Futura) 

 

YKSILÖLLISET JÄRJESTELYT 

Opintokoordinaattori Henni Nevalainen, henni.nevalainen(at)uef.fi, 0294 452033 

(huone 216, Futura) 

 

 

 

Opintojasi koskevista asioista tiedote-

taan 
 

 Yammer-ryhmässä ”Erityisopettajien koulutus” 

Ajankohtaisista asioista tiedotetaan Yammerissa Erityisopettajien koulutus -

ryhmässä. Liity myös koko yliopiston opiskelijoille tarkoitettuun ryhmään UEF 

Opiskelijat // UEF Students ja ryhmään UEF Ajankohtaista//UEF Current News. 

 

 Moodlen kautta 

Yksittäiseen opintojaksoon liittyvät materiaalit ja tarkemmat suoritusohjeet 

jaetaan useimmiten opintojakson omassa Moodlessa 

 



Kandidaattiohjelmat 

/tutkintorakenteet /opintopolut 

 

Koulutus 

-pääaine 

Orientaa-

tio-, kieli- 

ja viestin-

täopinnot 

Pääaineen 

perus- ja  

aineopin-

not 

Pääai-

neen sy-

ventävät 

opinnot 

Sivuaine-

opinnot (+ 

vapaasti 

valittavia 

opintoja) 

Opettajankoulutus (tutkinto-

asetus  

19 §) 

Erityisluo-

kan opetta-

jan ja eri-

tyisopetta-

jan koulu-

tuslinja: 

erityispe-

dagogiikka 

 

15 op 25 op 

40 op 
97 op KK-

tutkintoon:  

I: pakolliset 

60 op * 

II: vapaasti 

valiten 25 op 

 

(KM-

tutkinnossa 

5 op valin-

naisia pää-

aineen 

opintoja) 

opettajan pedagogiset opinnot 60 op  

- sisältyvät osittain pääaineopintoihin 

 

erityisopetuksen tehtäviin ammatilli-

sia valmiuksia antavat opinnot 60 op 

- sisältyvät pääaineopintoihin 

 

*perusopetuksessa opetettavien ai-

neiden ja aihekokonaisuuksien mo-

nialaiset opinnot 60 op 

Erityisopet-

tajan kou-

lutuslinja: 

erityispe-

dagogiikka 

15 op 25 op 

40 op 
97 op 

 

KK-

tutkintoon: 

I: vapaasti 

valiten 60 op 

II: vapaasti 

valiten 25 op 

 

(KM-

tutkinnossa 

5 op valin-

naisia pääai-

neen opin-

toja) 

opettajan pedagogiset opinnot 60 op 

-sisältyvät osittain pääaineopintoihin 

 

erityisopetuksen tehtäviin ammatilli-

sia valmiuksia antavat opinnot 60 op 

-sisältyvät pääaineopintoihin 

 

 

 

 

 



ERITYISOPETTAJIEN KOULUTUS: KANDIDAATTI- ja MAISTERIOPINTOJEN 

OHJEELLISET KULKUKAAVIOT LUKUVUONNA 2020-2021  
 

ERITYISLUOKANOPETTAJAN JA ERITYISOPETTAJAN KOULUTUSLINJA 

 

ERITYISLUOKANOPETTAJAN JA ERITYISOPETTAJAN KOULUTUSLINJA 2018-2021 

Rakenne ja ohjeellinen ajoitus 

KANDIDAATTI 

1. 

opintovuosi 

2. 

opintovuosi 

3.  

opintovuosi 

koodi nimi sl kl sl kl sl kl 

2220000 ORIENTAATIO-, KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 15 op       

1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op  x      

2220004 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 1 op o     

8011101 

8010150 

8010154 

Puheviestintää kasvatustieteiden opiskelijoille 3 op tai 

Puheviestinnän monimuotokurssi 3 op tai 

Puheviestintää kaikkien koulutusalojen opiskelijoille 3 op 

o     

8011125 

8010104 

Kirjoitusviestintää kasvatustieteiden opiskelijoille 3 op tai  

Kirjoitusviestinnän monimuotokurssi 3 op  
o     

8012054 

8010202 

8010203 

Ruotsia kasvatustieteiden opiskelijoille 4 op tai  

Ruotsin monimuotokurssi 4 op tai 

Ruotsia kaikkien koulutusalojen opiskelijoille 4 op 

o     

8013053 Academic English for Educational Sciences 3 op o     

2310120 
Kasvatustieteellisen alan perusopinnot 25 op 

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT 25 op 
      

2310121 Johdatus kasvatustieteisiin 5 op x      

2310122yd Kasvatuksen historiallis- filosofiset perusteet 5 op (joista 2 op E) x      

2310123yd Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 5 op (joista 3 op E)  x     

2310211 Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op, O x      

2310212 

2310213 

Toimijana kasvatusalalla: orientoituminen kasvatus- ja 

koulutusalalle ja H1 (orientoiva harjoittelu) 5 op, O 
 x     

2220200 ERITYISPEDAGOGIIKAN AINEOPINNOT 40 op       

2310216  Erityispedagoginen näkökulma oppimisen tukemiseen 5 op, O    x  

2220211 Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 1 5 op, E    o   

2220212 Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 2 5 op, E    o   

2220213 Oppimisen arviointi ja tuki 5 op, E      x  

2230202 Kvalitatiivinen tutkimus 1 5 op    x   

2320204 Kvantitatiivinen tutkimus 1 5 op     x  

2220206 Seminaarityöskentely (erityispedagogiikka) 3 op     x x 

8020110 Kasvatustieteiden tiedonhaku 1 op     x x 

2220208 Kandidaatin tutkielma (erityispedagogiikka) 6 op     x x 

2230204 Kypsyysnäyte (KK)      x x 

2220710 YHTEISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 10 op        

2310214  Opetus- ja oppimisprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi 3 op, O      x  

2310215  Perusharjoittelu (H2) 7 op, O     x  

2220700  MUUT OPINNOT KANDIDAATIN TUTKINNOSSA 5 op 

2220131  Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön 5 op E   x    

2310000 
SIVUAINEOPINNOT I (perusopetuksessa opetettavien aineiden ja 

aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot) 60 op  

x x x x 
  

20 op 40 op 

 SIVUAINEOPINNOT II (vapaasti valiten) 25 op      o o 

 
 

YHTEENSÄ 

 

60 op 

 

60 op 

 

60 op 

  



SIVUAINEOPINNOT I (perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot) 60 op 

2310000 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja 

aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op 

1 2 3 

s k s k s k 

Monialaisten pakolliset opinnot 55 op: 

2310002 Kirjallisuus- ja draamakasvatus 5 op x      

2310001 Tekstitaidot ja kielitieto 5 op   x     

 
Tutkiva oppiminen luonnontieteiden opetuksessa ja oppimisessa 5 op (suorita 

a- ja b-osat): 
      

2310003a Tutkiva oppiminen luonnontieteiden opetuksessa ja oppimisessa A 3,5 op  x     

2310003b Tutkiva oppiminen luonnontieteiden opetuksessa ja oppimisessa B 1,5 op    x    

2310004 Matematiikan pedagogiset perusteet 7 op   x    

2310005 Yhteiskuntalähtöisyys historia- ja luonnontiedekasvatuksessa 7 op    x   

 Vaihtoehtoiset katsomusaineet (yksi seuraavista):       

2320405  Uskonnon (ev.lut.) didaktiikan perusteet 3 op    x   

2320406 
 Uskonnon (ort.) didaktiikan perusteet 3 op (järjestetään joka toinen 

vuosi, ei lv. 2020-21) 
   x  

 

2320407  Elämänkatsomustiedon opetuksen perusteet 3 op   x    

2310006 
Katsomusaineen pedagogiikan perusteet ja soveltava draama, draaman 

osuus 2 op  
   x   

2320453 Taito- ja taideaineiden pedagogiikan perusteet 1 (TATA 1) 5 op  x     

2320454 Taito- ja taideaineiden pedagogiikan perusteet 2 (TATA 2) 8 op   x    

2320455 Taito- ja taideaineiden pedagogiikan perusteet 3 (TATA 3) 8 op    x   

Monialaisten valinnaiset opinnot 5 op: 

Suorita yksi seuraavista tai jokin muu vapaasti opiskeltavissa oleva opintojakso, joka liittyy johonkin perusopetuksessa 

opetettavaan oppiaineeseen tai eheyttävään oppimiskokonaisuuteen, niiden sisältöihin ja/tai pedagogiikkaan. Tällaisen 

opintojakson sopivuudesta monialaisten opintojen kokonaisuuteen sovitaan monialaisten opintojen vastuuopettajan kanssa ja 

hyväksilukua haetaan sähköisesti AHOT-lomakkeella. Kaikista opintojaksoista ei järjestetä opetusta joka lukuvuosi. 

2320456 Heuristisia prosesseja teknologian avulla 5 op (ei järjestetä lv. 2020-21)      x 

2320473 Yhteiskuntaopin pedagogiset perusteet 5 op      x 

2320474 Teatteri- ja draamakasvatus 5 op     x  

2320475 
Näkökulmia suomi toisena kielenä -opetukseen 5 op (ei järjestetä lv. 2020-

21) 
    x  

2320470 Kuvakirja koulussa 5 op      x 

2320461 Kulttuurisesti moninainen ja kielitietoinen koulu 5 op       x 

2320462 Opetuksellisia lähestymistapoja ihmisen biologiaan 5 op       x 

2320463 
Talviluonto oppimisympäristönä 5 op (järjestetään joka toinen vuosi, ei lv. 

2020-21) 
     x 

2321607 Ympäristökasvatus 5 op (järjestetään joka toinen vuosi, ei lv. 2020-21)     x  

2320464 Uskonnon pedagogiikan erityistaitoja 5 op      x  

2320468 Äänenkäytön perusteet 5 op       x 

2320471 Musiikkiteknologia 5 op      x 

2320476 Yhteismusisointi (kuorolaulu ja yhtyesoitto) 5 op     x x 

2320477 Integroiva taito- ja taidekasvatus 5 op      x 

2320469 
Rasismi, antirasismi ja monikulttuurisuus yhteiskunnassa ja koulussa 5 op 

(ei järjestetä lv. 2020-21) Korvaava: 5514134 Antirasismin perusteet 5 op 
    x v 

2321308 
TVT2: Kulttuurisia näkökulmia tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöön 

5 op 
    x x 

2132439 
Svenska för klasslärare / Ruotsia luokanopettajille 5 op  

(ei järjestetä lv. 2020-21) 
    x v 

2320478 Ohjaaminen non-formaaleissa oppimisympäristöissä 5 op     x x 

2310479 Luova projekti 5 op       x x 

2310480 
Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opetus- ja kasvatustyössä  

5 op 
    x v 



ERITYISLUOKANOPETTAJAN JA ERITYISOPETTAJAN KOULUTUSLINJA 

 
2018-2021 

Rakenne ja ohjeellinen ajoitus  MAISTERI 

4. 

opintovuosi 

5. 

opintovuosi 

koodi  nimi  sl  kl  sl  kl  

2220300 ERITYISPEDAGOGIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT 97 op  

2221331abc 

Osallisuus ja inklusiiviset toimintaympäristöt 8 op, E: 
2221331a Osallisuus kasvatus- ja koulutusjärjestelmissä, 3 op, 
2221331b Inklusiiviset toimintaympäristöt, 2 op, 
2221331c Erityispedagoginen tutkimus ja pedagogiset käytänteet, 3 op 

 
 

x (a) 
  

x (b)  

o (c) 

2221332a 

5513528a 

Erityisopettaja monialaisena toimijana 2 op, E 

Moniammatillinen vuorovaikutusosaaminen 3 op, E  
x    

2221323abc 

Kommunikoinnin ja laaja-alaisen kehityksen tukeminen 10 op, E: 

Puheen vaikeudet ja tuki 3 op,  

Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tukeminen 4 op, 

Laaja-alaisen kehityksen vaikeudet 3 op  

 

x (a) 
 

  
 x (b) 

 x (c) 

2221324ab 
Sosioemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen pedagoginen tukeminen 5 

op, E  

x (a)  
  

o (b) 

2221325ab 

Oppimisvaikeudet ja oppimisen tukeminen 7 op, E:  

Kirjoitetun kielen vaikeudet ja tuki 4 op,  

Matematiikan perustaidot ja niiden oppimisen tukeminen 3 op 

 x   

2310235 H3 Syventävä harjoittelu 7 op, O    x   

2310237 H4 Soveltava harjoittelu 5 op, O     o 

 Valinnaiset erityispedagogiikan syventävät opinnot 5 op, yksi seuraavista:  o 

2220301 Erityispedagogiikan syventävä kirjallisuus 5 op   

2220302 Erityispedagogiikan klassikot 5 op   

2220303 Erityispedagogiikan syventävien opintojen valinnainen kirjallisuus 5 op   

2220321 Erityispedagogiikan syventävien opintojen projekti 5 op   

2220322 
Erityispedagogiikan kansainväliseen vaihto-ohjelmaan liittyvä syventävä 
jakso 5 op 

  

2230303 Asiantuntijuus, koulutus ja työelämä 5 op   * 

 Tutkielmaopinnot 45 op     

2220311 Kvalitatiivinen tutkimus 2  3 op   x   

2320304 Kvantitatiivinen tutkimus 2  3 op    x  

 Vaihtoehtoinen syventävä metodiopintojakso  4 op, yksi seuraavista:    o 

2230318 Kvalitatiivinen tutkimus 3 4 op   o 

2320305 Kvantitatiivinen tutkimus 3 4 op    * 

2320309 Syventävät erityistutkimusmenetelmät: Mixed methods -lähestymistapa 4 op    * 

2220326 Pro gradu -tutkielmaseminaari (erityispedagogiikka) 5 op    o 

2220308 Pro gradu –tutkielma (erityispedagogiikka) 30 op    o 

2230329 Kypsyysnäyte (KM)    o 

2220810 YHTEISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 23 op 

2310234 Opetuksen eheyttäminen ja tutkiva opettajuus 3 op, O  x   

2310236 Monialainen opettajuus  5 op, O x    

2310231 Vuorovaikutus oppimis- ja koulutus ympäristöissä 5 op, O  x    

 Kaksi seuraavista:   o 

2310232 Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op, O    x  

2310233 Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 5 op, O     x 

2310238 Kehittävä ja jaettu asiantuntijuus 5 op, O    x 

 YHTEENSÄ  58 op 62 op 



ERITYISOPETTAJAN KOULUTUSLINJA 

 

ERITYISOPETTAJAN KOULUTUSLINJA 
2018-2021 

Rakenne ja ohjeellinen ajoitus  KANDIDAATTI 

1. 

opintovuosi 

2. 

opintovuosi 

3. 

opintovuosi 

koodi  nimi  sl kl sl kl sl kl 

2220000 ORIENTAATIO-, KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 15 op       

1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op  x      

2220004 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 1 op o     

8011101 

8010150 

Puheviestintää kasvatustieteiden opiskelijoille 3 op tai 

Puheviestinnän monimuotokurssi 3 op 
o     

8011125 

8010104 

Kirjoitusviestintää kasvatustieteiden opiskelijoille 3 op tai  

Kirjoitusviestinnän monimuotokurssi 3 op  
o     

8012054 

8010202 

Ruotsia kasvatustieteiden opiskelijoille 4 op tai  

Ruotsin monimuotokurssi 4 op  
o     

8013053 Academic English for Educational Sciences 3 op o     

2310120 Kasvatustieteellisen alan perusopinnot 25 op 

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT 25 op 
      

2310121 Johdatus kasvatustieteisiin 5 op x      

2310122yd Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 5 op (joista 2 op E) x      

2310123yd Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 5 op (joista 3 op E)  x     

2310211 Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op, O x      

2310212 

2310213 

Toimijana kasvatusalalla: orientoituminen kasvatus- ja 

koulutusalalle ja H1 (orientoiva harjoittelu) 5 op, O 
 x     

2220200 ERITYISPEDAGOGIIKAN AINEOPINNOT 40 op       

2310216   Erityispedagoginen näkökulma oppimisen tukemiseen 5 op, O   o   

2220211 Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 1 5 op, E    o   

2220212 Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 2 5 op, E    o   

2220213 Oppimisen arviointi ja tuki 5 op, E    x    

2230202 Kvalitatiivinen tutkimus 1 5 op    x   

2320204 Kvantitatiivinen tutkimus 1 5 op     x  

2220206 Seminaarityöskentely (erityispedagogiikka) 3 op     x x 

8020110 Kasvatustieteiden tiedonhaku 1 op     x x 

2220208 Kandidaatin tutkielma (erityispedagogiikka) 6 op     x x 

2230204 Kypsyysnäyte (KK)      x x 

2220710 YHTEISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 10 op        

 joko      

2310214 Opetus- ja oppimisprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi 3 op, O     x  

2310215 H2 (perusharjoittelu) 7 op O     x  

 tai 

2310231 Vuorovaikutus oppimis- ja koulutusympäristöissä 5 op, O     x  

 ja toinen seuraavista: 

2310232 Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op, O      x  

2310233 Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 5 op, O      x 

2220700 MUUT OPINNOT KANDIDAATIN TUTKINNOSSA 5 op 

2220131 Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön 5 op, E x      

 SIVUAINEOPINNOT I (vapaasti valiten) 60 op    o o 

 SIVUAINEOPINNOT II (vapaasti valiten) 25 op  o o   

 YHTEENSÄ 60 op 60 op 60 op 

  



   ERITYISOPETTAJAN KOULUTUSLINJA 

HUOM! Jos H2 – ja Opetus- ja oppimisprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi –jaksot on 

suoritettu KK-tutkinnossa, KM-opinnot etenevät Erityisluokanopettajan ja erityisopettajan 

koulutuksen kulkukaavion mukaisesti. 

2018-2021 

Rakenne ja ohjeellinen ajoitus  MAISTERI 

4. 

opintovuosi 

5. 

opintovuosi 

koodi  nimi  sl kl sl kl 

2220300 ERITYISPEDAGOGIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT 97 op 

2221331abc 

Osallisuus ja inklusiiviset toimintaympäristöt 8 op, E: 
2221331a Osallisuus kasvatus- ja koulutusjärjestelmissä, 3 op, 
2221331b Inklusiiviset toimintaympäristöt, 2 op, 
2221331c Erityispedagoginen tutkimus ja pedagogiset käytänteet, 3 op 

  

 
 

x (a) 

x (b)  

o (c) 

2221332a 

5513528a 

Erityisopettaja monialaisena toimijana 2 op, E 

Moniammatillinen vuorovaikutusosaaminen 3 op, E  
  x  

2221323abc 

Kommunikoinnin ja laaja-alaisen kehityksen tukeminen 10 op, E: 

Puheen vaikeudet ja tuki 3 op,  

Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tukeminen 4 op,  

Laaja-alaisen kehityksen vaikeudet 3 op  

  

 

x (a) 
 

 x (b) 

 x (c) 

2221324ab 
Sosioemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen pedagoginen tukeminen 

5 op, E  
  

x (a)  

o (b) 

2221325ab 

Oppimisvaikeudet ja oppimisen tukeminen 7 op, E:  

Kirjoitetun kielen vaikeudet ja tuki 4 op,  

Matematiikan perustaidot ja niiden oppimisen tukeminen 3 op 

   x 

2222313 H3 Syventävä harjoittelu  7 op, O      x 

2222314 H4 Soveltava harjoittelu  5 op, O     o 

Valinnaiset erityispedagogiikan syventävät opinnot 5 op, yksi seuraavista: o   

2220301 Erityispedagogiikan syventävä kirjallisuus 5 op    

2220302 Erityispedagogiikan klassikot 5 op    

2220303 Erityispedagogiikan syventävien opintojen valinnainen kirjallisuus 5 op    

2220321 Erityispedagogiikan syventävien opintojen projekti 5 op    

2220322 
Erityispedagogiikan kansainväliseen vaihto-ohjelmaan liittyvä syventävä 
jakso 5 op 

   

2230303 Asiantuntijuus, koulutus ja työelämä, 5 op  *   

 Tutkielmaopinnot 45 op 

2220311 Kvalitatiivinen tutkimus 2  3 op   x   

2320304 Kvantitatiivinen tutkimus 2  3 op  x    

 Vaihtoehtoinen syventävä metodiopintojakso  4 op, yksi seuraavista: o   

2230318 Kvalitatiivinen tutkimus 3 4 op o  

2320305 Kvantitatiivinen tutkimus 3 4 op  *   

2320309 
Syventävät erityistutkimusmenetelmät: Mixed methods -lähestymistapa 4 
op 

 *   

2220326 Pro gradu -tutkielmaseminaari (erityispedagogiikka) 5 op  o   

2220308 Pro gradu –tutkielma (erityispedagogiikka) 30 op  o   

2230329 Kypsyysnäyte (KM)  o   

2220810 YHTEISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 23 op 

2310214 Opetus- ja oppimisprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi 3 op, O x    

2310215 H2 (perusharjoittelu) 7 op, O x    

2310234 Opetuksen eheyttäminen ja tutkiva opettajuus 3 op, O   x 

2310236 Monialainen opettajuus 5 op, O  x  

 yksi seuraavista (mitä ei ole suoritettu KK:ssa):  o 

2310232 Kasvatus kestävään tulevaisuuteen  5 op, O    x  

2310233 Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 5 op, O    x 

2310238 Kehittävä ja jaettu asiantuntijuus 5 op, O    x 

 YHTEENSÄ  60 op 60 op 

 



Mihin kandidaatti kykenee ja mitä 

maisteri osaa? 

 
YLEISTÄ ERITYISOPETTAJIEN KOULUTUKSESTA 

lue lisää Weboodista 

 

Itä-Suomen yliopistossa järjestetään erityispedagogiikan pääaineopinnot erityisopet-

tajien koulutuksessa. Koulutus sisältää kasvatustieteen kandidaatin (KK, 180 op) ja 

maisterin tutkinnot (KM, 120 op), joihin sisältyvät yleiseen opettajankelpoisuuteen 

ja erityisopettajankelpoisuuteen vaadittavat opinnot: opettajan pedagogiset 

opinnot (60 op) ja erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 

(60 op).  

 

Erityisopettajien koulutuksessa on kaksi koulutuslinjaa: 

1) erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutus ja 

2) erityisopettajan koulutus 

 

Koulutusten pääaine (erityispedagogiikka) ja tavoitetutkinto (kasvatustieteen kandi-

daatti ja maisteri) on sama, mutta sivuaineopintojen kautta koulutuslinjat tuottavat 

erilaiset erityisopettajakelpoisuudet. 

 

Erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutuslinja tuottaa kolmoiskelpoi-

suuden. Tämä tarkoittaa, että opinnot suoritettuaan opiskelija on pätevä erityisopetta-

jan, erityisluokanopettajan ja luokanopettajan tehtäviin.  

Erityisopettajan koulutuslinjan opinnot suorittanut on pätevä erityisopettajan teh-

täviin.  Sivuainevalinnoilla opiskelija voi laajentaa opettajakelpoisuuttaan ja mahdolli-

suuksiaan työllistyä ja suuntautua monenlaisiin työtehtäviin. 

 

TUTKINNOT JA NIIDEN YLEISET TAVOITTEET Weboodissa 

  

SIVUAINEOPINNOT 

Lisää tietoa tarjolla olevista sivuaineista löytyy osoitteesta https://kamu.uef.fi/student-

book/sivuaineopiskelu-uefissa/.  

 

Filosofisen tiedekunnan sivuainetarjonta esitellään Sivuaineopintojen hakuoppaassa  

 https://www3.uef.fi/documents/288084/321729/Filtdk+sivuainevalinnat+2020_.pdf 

  

https://weboodi.uef.fi/weboodi/etusivu.html
https://weboodi.uef.fi/weboodi/etusivu.html
https://kamu.uef.fi/student-book/sivuaineopiskelu-uefissa/
https://kamu.uef.fi/student-book/sivuaineopiskelu-uefissa/
https://www3.uef.fi/documents/288084/321729/Filtdk+sivuainevalinnat+2020_.pdf


Hei tuleva erityispedagogiikan fuksi!  
  

Valtavasti onnea opiskelupaikastasi! Tervetuloa mukaan mahtavaan erkkaporukkaan opiskele-

maan mielenkiintoista ja tärkeää alaa.  

 

Täällä kirjottelevat sinun tuutorisi Kristina, Netta, Jenni ja Noora. Me ollaan todella innoissamme 

tulevasta syksystä ja emme malta odottaa, että pääsemme tapaamaan teidät kaikki uudet fuksit. 

Tuleva syksy tulee varmasti olemaan teille täynnä uutta: uusiin ihmisiin tutustumista, mahdolli-

sesti yliopistoelämään totuttelua ja muutto täysin uuteen kaupunkiin. Ei kannata liikaa jännittää 

opiskelujen alkua, sillä me tuutorit olemme teidän apuna ja tukena fuksivuoden asioissa. Meidän 

tehtävänä on tutustuttaa teidät yliopistoon ja teidän opintoihin sekä auttaa teitä verkostoitu-

maan toisiinne ja muiden vuosikurssien erkkoihin.   

 

Joensuu on kaupunkina todella viihtyisä ja täällä otetaan opiskelijat hyvin huomioon. Täältä löy-

tyy esimerkiksi paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia, luontopolut ovat kaupungin lähellä ja 

kahviloitakin löytyy moneen eri makuun. Yliopisto sijaitsee myös todella lähellä keskustaa ja 

kaikki kampuksen rakennukset ovat lähellä toisiaan. Me tuutorit olemme viihtyneet täällä todella 

hyvin, ja uskomme, että tekin viihdytte ja pääsette hyvin opiskelijaporukkaan mukaan!   

 

Meihin tuutoreihin saa olla yhteydessä jo kesän aikana esimerkiksi puhelimitse, sähköpostilla tai 

Facebookissa, jos tulee mitä tahansa kysyttävää. Me tehtiin teille fukseille myös oma Facebook- 

ryhmä, joka löytyy nimellä “Joensuun erkkafuksit 2020”. Siellä me tiedotetaan fuksivuoden tapah-

tumista ja päästään tutustumaan toisiimme jo ennakkoon, joten liittykää ihmeessä sinne! Muita-

kin yhteydenotto- ja tiedotuskanavia löytyy, joten jos Facebookia ei ole, se ei haittaa.   

 

Opinnot alkavat 1.9.2020, mutta hieman erilaisemmissa merkeissä, sillä teille fukseille järjeste-

tään huikea ryhmäytymis- ja orientaatioleiri heti 1.9.-2.9. Orientaation tapahtuessa yliopiston ko-

ronalinjausten takia enimmäkseen etänä, pääsemme yhdessä leireilemään ja tutustumaan toi-

siimme keskellä viikkoa! Perehdymme leirillä yliopisto-opiskeluun, kurssivalintoihin, mieltä askar-

ruttaviin kysymyksiin ja tietysti vietämme aikaa hyvällä porukalla. Olisi huikeaa, jos pääsisit mu-

kaan leirille, se on loistava startti erkkaopinnoillesi! Olemme kuitenkin suunnitelleet teille kaiken-

näköistä kivaa tekemistä ensimmäisille viikoille ja pitkin syksyä, joten jos et pääse leirille, ei 

huolta, tulet kyllä pääsemään mukaan porukkaan. Leiri on päihteetön ja siellä noudatetaan tur-

vallisuusohjeistuksia.  

Muistakaa, että me tuutorit olemme teitä varten! 😊 Olkaa rohkeasti yhteydessä meihin, jos tulee 

mitä tahansa kysyttävää. Ladatkaa akkuja ja nauttikaa kesästä, sillä suurin uurastus on takana. 

Syksyllä toivottavasti nähdään normaalisti kampuksella!   

Tsekkaa alta tärkeä muistilista ja tuutoreiden yhteystiedot!  

 

Tässä koottuna hieman muistettavia asioita, jotka sinun olisi hyvä tehdä ennen opiskelu-

jen alkua!   

1. Ota opiskelupaikka vastaan Opintopolusta.   

2. Ilmoittaudu lukukaudelle (ISYY:n jäsenmaksu).   

3. Hae asuntoa Joensuun Elliltä tai yksityisiltä vuokranantajilta.   

Joensuun Elli https://www.joensuunelli.fi/fi/  

4. Hae opintotukea ja yleistä asumistukea Kelan sivuilta.   

Opintotuki http://www.kela.fi/opintotuki  

Yleinen asumistuki https://www.kela.fi/yleinen-asumistuki  
5. Tilaa opiskelijakortti Frankilta (jotta saat opiskelijahintaista ruokaa jo ensimmäisenä   

opiskelupäivänä). Vinkki! Mobiilissa oleva opiskelijakortti on kätevä ja sitä ei tarvitse odo-

tella.  Frank https://frank.fi/fi/opiskelijakortti/  

https://www.joensuunelli.fi/fi/
http://www.kela.fi/opintotuki
https://www.kela.fi/yleinen-asumistuki
https://frank.fi/fi/opiskelijakortti/


6. Aktivoi yliopiston käyttäjätunnus, tee Digistartti ja tutustu yliopiston nettisivujen uu-

den opiskelijan materiaaliin.   

UEF uuden opiskelijan materiaali https://www.uef.fi/opiskelu/uudelle-opiskelijalle  

Digistartti - avautuu 3.8.2020 https://kamu.uef.fi/student-book/digistartti-perehdytys-uudelle-

opiskelijalle/  

7. Liity Poikkeuksen (ainejärjestömme) ja SOOL:in (Suomen opettajaksi opiskelevien liiton) 

jäseneksi.   

Poikkeus ry https://poikkeusry.wordpress.com   

SOOL ry (Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto) http://www.sool.fi/  

8. Liity Facebook-ryhmään Joensuun erkkafuksit 2020   

--> https://www.facebook.com/groups/1382971331911804/   

9. Tutustu Poikkeus ry:n nettisivuihin, josta löydät mm. tuutoreiden esittelyt.   

Poikkeus ry https://poikkeusry.wordpress.com  

Seuraa Poikkeusta Instagramissa @poikkeusry ja Facebookissa Poikkeus ry  

10.. ... ja mikä tärkeintä nauti loppukesästä ja kerää voimia mahtavaa fuksivuotta var-

ten!   

   

Iloisin terveisin teidän tuutorit <3  

 

                                                           

Noora Kantola                                                                  Jenni Tulikoura  

noorakan@student.uef.fi                                                jennitul@student.uef.fi  

0400873909                                                                                    0400329465 

 

                      

 

Kristina Karpathakis                                                               Netta Vuoripelto  

kristkar@student.uef.fi                                                             nettavuo@student.uef.fi  

0451174250                                                                                0505219933  

https://www.uef.fi/opiskelu/uudelle-opiskelijalle
https://kamu.uef.fi/student-book/digistartti-perehdytys-uudelle-opiskelijalle/
https://kamu.uef.fi/student-book/digistartti-perehdytys-uudelle-opiskelijalle/
https://poikkeusry.wordpress.com/
http://www.sool.fi/
https://www.facebook.com/groups/1382971331911804/
https://poikkeusry.wordpress.com/


Tervehdys Joensuusta 

Poikkeus ry onnittelee opiskelupaikastasi!   

       

Olemme Itä-Suomen yliopiston erityispedagogiikan opiskelijoiden 

ainejärjestö. Ainejärjestön toiminnasta vastaa erityispedagogiikan  

opiskelijoista koostuva hallitus. Järjestömme tehtävänä on toimia  

opiskelijoiden edunvalvojana. Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on myös  

iloisten tapahtumien järjestäminen sekä joensuulaisen opiskelijaelämän  

rikastuttaminen. Pyrimme myös aktiivisesti tekemään yhteistyötä muiden 

ainejärjestöjen kanssa, niin tapahtumissa kuin edunvalvonnassakin. 

 

Uutena opiskelijana sinulla on mahdollisuus liittyä Poikkeus ry:n jäseneksi ja ainejär-

jestöön liittyminen todellakin kannattaa! Liittymällä Poikkeukseen saat oikeuden osal-

listua huikeisiin Poikkeuksen järjestämiin tapahtumiin, sekä olla osana kehittämässä 

oppiaineen ja ainejärjestön toimintaa. Poikkeuksen jäsenenä sinulla on oikeus liittyä 

Suomen opettajaksi opiskelevien liiton, SOOLin jäseneksi, mikä tuo mukanaan monia 

loistavia jäsenetuja. 

 

Poikkeuksen jäsenmaksu on 30 euroa ja se kattaa jäsenyyden koko opiskeluajaksi.  

Ainejärjestöön voit liittyä Kide.app:in kautta, johon käyttäjän saat luotua helposti 

osoitteessa kide.app käyttämällä esimerkiksi omia Facebook-tunnuksiasi. Poikkeuksen 

jäsenyyden löydät hakemalla “Poikkeuksen jäsenyys”. Mikäli sitä ei tunnu löytyvän, tar-

kistathan ettei haku ole rajattu vain sinun kaupunkiisi 

 

Kysymysten yllättäessä meihin voi ottaa yhteyttä: 

 

Sähköposti: poikkeusry@gmail.com 

Nettisivut: https://poikkeusry.wordpress.com 

 

… ja somessa voit jo nyt seurata, millainen meininki meillä täällä Joensuussa on: 

 

Facebook: Poikkeus ry   

Instagram: @poikkeusry  

 

Tervetuloa siis poikkeukselliseen joukkoomme, me poikkeuslaiset odotamme jo  

innolla teidän, uusien fuksien, tapaamista! Nähdään syksyllä! 

 

Rentouttavaa ja lämmintä kesää toivotellen, 

Poikkeuksen hallitus 



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/

