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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. 

 

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 KTK1DK.  

 Opintojakso  Aloituspäivä  Ilmoittaudu vii-

meistään  

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.   

8013451 English Academic Reading and Study Skills* 

 

Ma 28.9. 6.9. 

 

 
* Huom. Osallistuaksesi syksyn opetusryhmään kurssille English Academic Reading and Study Skills 

(8013451), sinulla tulee olla seuraavat varusteet: riittävän nopea verkkoyhteys, kuulokkeet, mikrofoni 

ja web-kamera) sekä valmiudet käyttää  

vaadittua tekniikkaa. Kielikeskuksen kursseille otetaan rajattu osallistujamäärä 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 8013451 English Aca-

demic Reading and Study Skills näyttökoe on 24.11.2020.  

 

 

    

  

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


 

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 Joensuun 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. Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen opinnoissa ohjaa 

amanuenssi Paavo Pakoma paavo.pakoma@uef.fi. 

 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) 

Ensimmäisenä opintovuotena amanuenssille palautettavalla HOPS:lla vahvistetaan kauppatieteiden 

kandidaatin tutkinnon suuntautumisvaihtoehdon/pääaineen valinta (johtaminen ja markkinointi tai 

laskentatoimi ja verotus). Suuntautumisen valinnan jälkeen HOPSia ohjaa oman opintojen suuntautu-

misvaihtoehdon HOPS-ohjaaja.  

 

5210114 Johdatus kauppatieteiden opintoihin 2 op -opintojaksolla esitellään tutkinnon rakennetta 

ja opintohallinnon kysymyksiä sekä harjoittelua ja kansainvälistä opiskelua. Tarkemmat ohjeet ja oh-

jaavien henkilöiden nimet kerrotaan HOPSiin liittyvässä infotilaisuudessa.  

 

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. 

 

Työharjoittelu ja kansainvälinen vaihto-opiskelu 

Työharjoittelun tavoitteena on perehtyä kauppatieteiden kandidaatin ammattikäytäntöön jossakin 

organisaatiossa kotimaassa tai ulkomailla. Harjoittelun tulee toimenkuvaltaan vastata sellaista tehtä-

vää, johon tieteenalan opetuksessa on pyritty antamaan valmiuksia. Tyypillisesti tällaiset tehtävät ovat 

vaativien asiakaspalvelutehtävien lisäksi kehitys- tai selvitystehtäviä. Tämän vuoksi harjoittelu suosi-

tellaan suoritettavaksi aikaisintaan toisen opiskeluvuoden jälkeen. Kauppatieteiden laitos voi tukea 

työharjoittelua harjoittelumäärärahalla. Ulkomaiseen harjoitteluun voi hakea mm. Erasmus-apurahaa 

tai osallistua CIMOn harjoitteluohjelmiin. Filosofian maisterin tutkintoon mahdollisesti sisällytettä-

västä työharjoittelusta lisätietoja antaa amanuenssi Paavo Pakoma paavo.pakoma@uef.fi.  

 

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. 

 

  

mailto:christina.piel@uef.fi
mailto:paavo.pakoma@uef.fi
mailto:paavo.pakoma@uef.fi


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 filosofian maisterin tutkinnon. 

 

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-

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). 

https://kamu.uef.fi/


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+FM), Data-

tiede, 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 22 op    

1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op 1   

5210114 Johdatus kauppatieteiden opintoihin 2 op 1   

8011801 Kirjoitusviestintä 1 op 1   

5210107 Talousmatematiikka (tai vast. opinnot) 6 op 1   

5210110 Taloustieteen perusteet (tai vast. opinnot) 6 op 1   

5210109 Yritysoikeuden perusteet 6 op 1   

Kieli- ja viestintäopinnot 9 op:    

8011451 Kirjoitusviestintää tkt. opiskelijoille 2 op   3 

8011475 Puheviestintää tkt. opisk. 2 op   3 

8012451 Ruotsia tkt. opiskelijoille 3 op  2  

8013451 English Academic Reading and Study Skills 2 op 1   

Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot 60 op 

Johtaminen ja markkinointi – JOMA 60 op 

Johtamisen ja markkinoinnin perus- (5215370) ja ai-

neopinnot (60 op) (5215470) sisältävät seuraavat 

johtamisen ja markkinoinnin opinnot: 

Laskentatoimi ja rahoitus – LARA 60opLas-

kentatoimen ja rahoituksen perus- (5215350) ja 

aineopinnot (60 op) (5214400) sisältävät seuraa-

vat laskentatoimen ja rahoituksen 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 kypsyysnäyte, 

Johtaminen ja markkinointi 10 op 

5215472   Kandidaatin tutkielmaseminaari, Johtami-

nen 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 

5210202   Strategic Management 6 op 

5211214   Sevice Orientation 6 op 

5213215   Tiimien johtaminen 6 op 

5211242   Sales and Buyer Behaviour in Retailing 

4/6 op  

5215473   Muu johtamisen ja markkinoinnin aine-

opintotasoinen opintojakso, vaihdossa tai avoi-

messa suoritettu, vierailevan opettajan pitämä  

 

Pakolliset opinnot: 

5210102   Laskentatoimen perusteet 6 op 

5210103   Rahoituksen perusteet 6 op 

5210211   Johdon laskentatoimen perusteet 6 

op 

5210212   Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 6 

op 

 

5214201   Kandidaatin tutkielma ja kypsyys-

näyte, Laskentatoimi ja verotus 10 op 

5214204   Kandidaatin tutkielmaseminaari, Las-

kentatoimi ja verotus 1 op 

8020030   Kauppatieteiden tiedonhaku 1 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 jatkokurssi 6 

op 

5214223   Tilintarkastus 1, 6 op 

5214228   Laskentatoimen ja rahoituksen talou-

delliset mallit 1, 3 op 

5214232   Laskentatoimen ja rahoituksen talou-

delliset mallit 2, 3 op 

5214214   Varallisuuden hallinta 3 op 

5214240   Muu laskentatoimen ja rahoituksen 

aineopintotasoinen opintojakso, vaihdossa tai 

avoimessa suoritettu, vierailevan opettajan pi-

tämä                

 

Kandidaatin tutkielmaseminaari 1 op ja tiedonhaku 1 op   3 

Kandidaatin tutkielma (sis. kypsyysnäyte) 10 op   3 

Sivuaineopinnot 60 op  2 3 

Tietojenkäsittelytieteen aineopinnot 60 op 

3621250 Johdatus tietojenkäsittelyyn5 op  

3621256 Johdatus Python ohjelmointiin 5 op  

3621255 Tiedonhallinta ja SQL 5 op  



3621412 Ohjelmointi III – Olio-ohjelmointi 5 op  

3621414 Tietorakenteet ja algoritmit I 5 op  

3621424 Tietorakenteet ja algoritmit II 4 op  

3621431 Johdatus algoritmiseen data-analyysiin 4 op  

3621420 Datasta näkemyksiä 4 op   

3622230 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op  

3622231 Tilastotieteen peruskurssi 5 op  

3622352 Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1 5 op   

3622353 Data-analyysin todennäköisyyspäättely 2 5 op  

3622223 R-kieli 2 op   

3621342 Aineopintojen harjoitustyö 1 op  

Lisäksi vapaasti valittavia opintoja niin, että 180 op vaatimus täyttyy. 

 

  Opintojaksokuvaukset löytyvät WebOodista. 

 

 
Sivuaineopintojen aloittaminen 

Itä-Suomen yliopistossa on yleensä ns. vapaa sivuaineoikeus, mutta huomaathan, että kauppatietei-

den kandidaatin tutkintoon (KTK+FM/datatiede) sisältyvät tietojenkäsittelytieteen aineopinnot 60 op, 

jotka suositellaan aloitettavan toisena opintovuotena. Datatieteen opinnoissa perehdytään yleisimpiin 

datatieteen menetelmiin ja niiden käyttämiseen sekä ohjelmoinnin perusteisiin, jotka antavat valmiu-

den suorittaa filosofian maisterin tutkinto datatieteissä. Halutessasi voit suorittaa toisenkin sivuai-

neen. Kattava kuvaus tarjolla olevista opinnoista ja opintokokonaisuuksista löytyy Kamusta 

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

 

Lisätietoja tietojenkäsittelytieteen aineopinnoista antaa amanuenssi Paavo Pakoma paavo.pa-

kome@uef.fi. 

 

Mihin kandidaatti kykenee? 

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. 

mailto:paavo.pakome@uef.fi
mailto:paavo.pakome@uef.fi


 

Johtaminen ja markkinointi 

Johtamisessa ja markkinoinnissa opiskelija tuntee ja ymmärtää luottamuksellisten ulkoisten ja sisäis-

ten asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden luomista, johtamista ja säilyttämistä muuttuvassa kil-

pailu- ja toimintaympäristössä. Johtamisen ja markkinoinnin opinnoissa opit alan keskeiset teemat ja 

osaat soveltaa niitä käytännössä liittyen mm. esimiestyö, johtajuus ja henkilöstön johtaminen, palvelu- 

ja asiakasajattelu, markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen, osuustoiminta, kilpailukyvyn johtamisen 

strategiat, viestintä, yhteistyösuhteet ja luottamus. 

 

Laskentatoimi ja verotus 

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. 

 

 

 

Miten opintopolku etenee maisterin 

tutkintoon?  
 

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuasi siirryt Luonnontieteiden ja metsätieteiden tie-

dekuntaan suorittamaan datatieteen FM-maisterin tutkintoa, jonka vähimmäislaajuus on 120 op. 

Maisterin tutkinto koostuu alla olevan taulukon mukaisista opinnoista. 

 DATATIETEEN FM-TUTKINTORAKENNE   

KOODI Nimi op lukuvuosi 

3621112 Hops-tietojenkäsittelytiede (FM) 1 op (I-II) 

8013300 

Advanced English Academic and Professional Com-

munication for Applied Physics, Computer Science 

and Environmental Science (Kuopio) 

2 op (I) 

8013328 

Advanced English Academic and Professional Com-

munication for Chemistry, Computer Science, Mathe-

matics and Physics (Joensuu) 

2 op (I) 



 Tietojenkäsittelytieteen syventävät opinnot 94 op  

 Syventävät pakolliset   

3621591 Tietojenkäsittelytieteen FM-seminaari 2 op (I-II) 

3621535 Erikoistyö tai 10-20 op (II) 

3621536 Maisteriopintojen harjoittelu 10-20 op (I-II) 

3621592/3 Pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte 30 op (II) 

3621675 Syväoppiminen 5 op (I-II) 

3621680 Algoritminen data-analyysi 5 op (I-II) 

 
Valinnaisia tietojenkäsittelytieteen syventäviä ja valin-

naisia tilastotieteen opintoja 
32-42 op (I-II) 

 Vapaasti valittavia tai sivuaineopintoja 0-23 op  

    

 Yhteensä 120 op  

 

Datatieteen opinnot antavat opiskelijalle vahvan pohjan datatieteen menetelmien ymmärtämiseen, 

käyttämiseen ja kehittämiseen. Maisterivaiheen opinnoissa opiskelijat opiskelevat datatieteeseen 

painottuvia tietojenkäsittelytieteen syventäviä opintoja. Maisterivaiheen opinnoissa on vain vähän 

pakollisia kursseja ja opiskelijat voivat painottaa opintojaan kiinnostustensa mukaan esimerkiksi eri 

tekoälyyn, kuvailevaan data-analyysiin tai tilastolliseen data-analyysiin.  

  

Filosofian maisterin tutkintoon tai datatieteen opintoihin liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä 

amanuenssi Paavo Pakomaan (paavo.pakoma@uef.fi). 

mailto:paavo.pakoma@uef.fi


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/



