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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


ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPISKELIJOILLE JÄRJESTETÄÄN TIETOTORI 

12.8.2020 KLO 12-13. KATSO LINKKI: 

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

  

KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN 

ASIANTUNTIJAKOULUTUS (KAAKO) 

Ensimmäisen viikon ja 7.9. aikataulu 

Kaikki orientaatioviikon ohjelma järjestetään tänä vuonna verkossa ja 

etäyhteyksin. Kaakon vertaistuutorit järjestävät myös vapaaehtoista 

(ilta)ohjelmaa Joensuussa kasvokkain, yliopiston turvallisuusohjeet 

huomioiden 

TIISTAINA 1.9.  

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.30-

9.00 

Verkossa, linkki 

ilmoitetaan elokuussa 
Akateemisen rehtorin vuorovaikutteinen livetuokio verkossa 

9.00-

10.00 

https://kamu.uef.fi/st

udent-

book/orientaation-

aikataulu/ 

Ylioppilaskunnan videotervehdys 

Joensuun kaupungin tervehdys 

10.00—

11.00 

https://zoom.us/j/9999

0920101?pwd=dWdLN

G1zT2RRUWZaR1JDSGp

PeTYvdz09 

 

Tapaaminen Kaakon tuutoreiden kanssa 

12.00-

15.00 

https://uef.zoom.us/j/

69996729407 

Tervetuloa Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen 

asiantuntijakoulutukseen! 

 Professori Jyri Mannisen tervehdys ja koulutuksen lyhyt 

esittely 

 Oppiaineen henkilökunta esittäytyy 

 ”Mikä ihmeen Kaako?” 

 Käytäntöjen ja aikataulujen läpikäyntiä 

KESKIVIIKKONA 2.9.  

AIKA PAIKKA  

9.00-

10.00  

https://uef.zoom.us/j/

69195104564 

Kaakon amanuenssin tunti: Aiempien opintojen hyväksiluku (AHOT) 

Kysymyksiä voi laittaa etukäteen: 

https://presemo.uef.fi/kaakoamanuenssi 

  
(10-12 2320204b Kvantitatiivinen tutkimus 1 –luento, perusopinnot jo aiemmin 

suorittaneille!) 

11.00—

14 
Verkkomateriaalina  

Tietoiskuja: Valitse mieleisesi! Linkit 

etäsessioihin/verkkomateriaaliin: https://kamu.uef.fi/uudelle-

opiskelijalle/  

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://uef.zoom.us/j/69996729407
https://uef.zoom.us/j/69996729407
https://uef.zoom.us/j/69195104564
https://uef.zoom.us/j/69195104564
https://presemo.uef.fi/kaakoamanuenssi
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/


  

 UEF-tunnukset ja tietojärjestelmät opiskelijoille. 

Tutustumiskierros opiskelijoiden IT-palveluihin. Mitä palveluja 

UEF-tunnuksellani on mahdollista käyttää ja miten otan 

tietoturvan palvelujen käytössä huomioon. Kaisa Soininen ja 

Kaisa Hämäläinen, Tietotekniikkapalvelut 

 ISYY – Sinun ylioppilaskuntasi esittäytyy! ISYY on Itä-Suomen 

yliopiston ylioppilaskunta. ISYYn jäsenenä saat käyttöösi lukuisia 

palveluja ja etuja, kuten opiskelijakortin, kerhoja, edunvalvontaa 

ja kansainvälistä toimintaa. Olet mukana 13 500 opiskelijan 

yhteisössä! 

 Opiskelijan työkalut: WebOodi ja Tuudo. Infossa esitellään 

WebOodia ja Tuudoa ja vastataan opiskelijoiden kysymyksiin. 

Kaisu Kärkkäinen ja Anne Litja, Opintopalvelut 

 Sivuaineinfo: Yleistä tietoa UEF:n sivuaineista sekä niiden 

valitsemisesta. Outi Suorsa, Opintopalvelut 

 Urapalvelut opiskelijoille: Henkilökohtainen uraohjaus, 

urasuunnittelu ja työnhaun koulutukset, työ- ja harjoittelupaikat 

uef.fi/aarresaari, valmistuneiden sijoittuminen työelämään. Kirsi 

Vallius-Leinonen (JNS), UEF Urapalvelut 

 Miksi kannattaa lähteä vaihtoon? Tietoiskussa saat tietää, mitä 

vaihto-opiskelu on, miten se toteutetaan ja miksi sinun kannattaa 

lähteä vaihtoon opintojen aikana. Tervetuloa! Jenna Jokinen, 

Merja Kuokkanen ja Tapani Utunen, UEF Kansainväliset 

liikkuvuuspalvelut 

 Kuopion / Joensuun SYKETTÄ - korkeakoululiikunta 

14.00-16 

https://zoom.us/j/9705

6522423?pwd=R3BUR

WI3Nm1WRUVpOVNv

OXpVMGtLdz09 

Tapaaminen Kaakon tuutoreiden kanssa 

TORSTAINA 3.9.  

AIKA PAIKKA OHJELMA 

9.00—

11 

https://uef.zoom.us/j/6

8419159638 

Verkkotyöpaja: WebOodi-ilmoittautuminen syksyn opintoihin 

- Kaakon amanuenssi ja tuutorit 

12-  Yliopiston avajaiset 

PERJANTAINA 4.9.  

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.00—9 Puhelinpäivystys 
Opintopsykologi päivystää: neuvontaa mm. opetuksen yksilöllisten 

opintojärjestelyjen hakemiseen 

9.00—11 Verkossa 

Infotilaisuuksia/työpajoja: Valitse mieleisesi!  

Linkit etäsessioihin/verkkomateriaaliin: https://kamu.uef.fi/uudelle-

opiskelijalle/ 

 Opiskelijan hyvinvointipalvelut.  Mari Tirronen, 

Opintopsykologi (JNS) 

 Kielikeskuksen non-stop-työpaja: Henkilökohtaista neuvontaa 

kieli- ja viestintäopinnoista ja korvaavuuksien hakemisesta. Satu 

Karhapää-Puhakka (JNS) ja Maija Sulkakoski (KUO) 

 Urheilijana Itä-Suomen yliopistossa 

 Sivuaineinfo: Yleistä tietoa UEF:n sivuaineista sekä niiden 

valitsemisesta. Outi Suorsa, Opintopalvelut 

 

https://uef.zoom.us/j/68419159638
https://uef.zoom.us/j/68419159638
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/


MAANANTAINA 7.9.  

AIKA PAIKKA OHJELMA 

12.00-13 https://uef.zoom.us/j/6

3463484244 

Kaakon amanuenssin kyselytunti: Kysy mitä vain opinnoista! 

Kysymyksiä voi laittaa etukäteen: 

https://presemo.uef.fi/kaakoamanuenssi 

15.15-18 

Katso 

osallistumisohjeet 

WebOodista 

Luento: 2310211a P: Oppimisen ja kehityksen perusteet (luennot 

ja kirjallisuus) 3 op 

 

MYÖHEMMIN: TIISTAINA 6.10.  

AIKA ja 

PAIKKA 
OHJELMA 

10.00-11 

https://uef.zoom.us/j/6

1681692952 

Kaakon amanuenssin kyselytunti 2: Kysy mitä vain opinnoista! 

Kysymyksiä voi laittaa etukäteen: https://presemo.uef.fi/kaakoamanuenssi 

HYVINVOINTI-

TYÖPAJAT. Saman 

sisältöiset työpajat 

järjestetään kolme 

kertaa peräkkäin klo:  

12.15-13.00,  

13.15-14.00 ja  

14.15-15.00  

Valitse 3 pajaa ja 

osallistu oman 

kampuksesi tai 

molempien kampusten 

yhteisiin pajoihin. 

Etäsessioihin mahtuu n. 

300 osallistujaa 

kerrallaan. Jos paja, 

mihin olet ensisijassa 

menossa esim. klo 

12.15, on jo täynnä, 

valitse toinen paja ja 

kokeile klo 13 tai 14, 

josko ensimmäiseen 

pajaan jo mahtuu. 

Opiskelukunnon kohotusta: Eväitä sujuvaan opiskeluun. Miten voisin 

ylläpitää hyvää opiskelumotivaatiota? Entäpä jos stressaa? Mitä voisin tehdä, jottei 

opintoni rupeasi takkuamaan? Etsitään yhdessä keskustelun ja pienien tehtävien 

avulla eväitä sujuvaan opiskeluun. Keskustelua vetää opintopsykologi. 

Opintopinnat kotiin – vinkit tenttiin valmistautumiseen ja muihin 

opiskelutapoihin yliopistossa. Askarruttaako yliopisto-opiskelun muodot ja 

tavat – miten täällä opiskellaan? Kaipaatko vinkkejä tenttiin valmistautumiseen, tai 

esseen kirjoittamiseen? Tervetuloa kuulolle työpajaan, jossa näkyvöitetään 

yliopisto-opiskelun monenlaisia opiskelutapoja, -menetelmiä ja käytänteitä. 

Opiskelun vuorovaikutustilanteet: kuinka pärjätä jännittämisen kanssa? Itä-

Suomen yliopistossa kouluttaudutaan aloille, joissa vuorovaikutusosaaminen on 

keskeistä ammattiosaamista. Millaisia ovat opiskelun vuorovaikutustilanteet? 

Missä tilanteissa jännitys hyvin tyypillisesti on läsnä? Kuinka kursseista selviää, jos 

jännittää? Kuinka kohtuullistan jännittämistä? Miten jännittämistä voi kesyttää 

omin avuin ja yhdessä toisten kanssa? Näitä teemoja pohdimme työpajassa 

asiantuntijaopettajan ja yhteisen keskustelun voimin. 

Arki haltuun – ilo opiskeluun. I Love arki - Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö 

opiskelijoiden hyvinvointia luomassa. Työpajassa saat eväitä arjen hallintaan. 

Keskustellaan yhdessä läpi mistä hyvä opiskeluarki koostuu. Pohditaan unen, 

ravinnon, sosiaalisten suhteiden, jännittämisen ja itsestään huolehtimisen 

merkityksestä sujuvaan arkeen. 

Perheellisten/aikuisopiskelijoiden paja: Työpajassa käsitellään työn, perheen ja 

opiskelun yhteensovittamista hyvinvoinnin ja opintojen sujuvan etenemisen 

näkökulmasta. Työpajassa pohditaan pienryhmissä esimerkkitapausten kautta 

ratkaisuja opintojen toteuttamiseen eri elämäntilanteissa. 

SYKETTÄ – hyvinvointi- ja liikuntapalvelut. Tule tutustumaan monipuolisiin 

ja innostaviin SYKETTÄ-palveluihin!  

 
(12-16 välillä 2320204b Kvantitatiivinen tutkimus 1 –harjoitusryhmät Kaakolaisille, 

perusopinnot jo aiemmin suorittaneille!) 

15.00-17 

https://zoom.us/j/9317

5587476?pwd=VjVaRFJ

HNFhoUzVnTVdadXB1

M0pwdz09 

Tapaaminen Kaakon tuutoreiden kanssa 

 

https://uef.zoom.us/j/63463484244
https://uef.zoom.us/j/63463484244
https://presemo.uef.fi/kaakoamanuenssi
https://uef.zoom.us/j/61681692952
https://uef.zoom.us/j/61681692952
https://presemo.uef.fi/kaakoamanuenssi


Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli Hops   

Opiskelu yliopistossa on vapaata ja itsenäistä. Siksi opiskelijalla itsellään on ensisijainen vastuu opintojensa 

edistymisestä. Hops eli henkilökohtainen opintosuunnitelma auttaa hallitsemaan opiskelua ja sen 

etenemistä. Hopsin avulla opiskelija suunnittelee alusta asti opintojensa edistymistä niin yksittäisen 

lukuvuoden tasolla kuin tavoitteenaan olevia kandidaatin ja maisterin tutkintoja.   

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen kandidaatin tutkintoon kuuluu pakollisena 

opintojakso Henkilökohtainen opintojen suunnittelu (1 op). Opintojaksoon sisältyy oppiainetuutorin 

antamaa kontaktiopetusta ja henkilökohtaista ohjausta sekä itsenäistä työskentelyä. Tavoitteena on auttaa 

opiskelijaa suunnittelemaan ja aikatauluttamaan opintojaan, jotta opintoaika ja -tuki riittäisivät sekä 

kandidaatin että maisterin tutkinnon suorittamiseen. Opintosuunnitelmassa määritellään suoritettavat 

opinnot ja niiden suorittamisaikataulu. Hopsia on syytä päivittää aina, kun suunnitelmat tai 

opetussuunnitelma muuttuvat. 

Ensimmäisenä opiskeluvuotena laaditaan Hops silmällä pitäen kandidaatin tutkintoa. Oppiainetuutori käy 

Hops-keskustelun, ohjaa opiskelijoiden Hopsin tekemistä ja kommentoi/hyväksyy Hopsit.  Kandidaatin 

tutkinnon loppuvaiheessa on hyvä laatia uusi Hops maisterin tutkintoa varten. 

 

Katso 2230006 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu (kasvatus- ja 

aikuiskasvatustiede) opintojakson aikataulut WebOodista! 

Ilmoittaudu WebOodissa oman oppiainetuutorisi Hops-ryhmään. Oppiainetuutorin opetusta ja ohjausta on 

6 tuntia. Hops laaditaan WebOodissa OodiHops-työkalulla: https://weboodi.uef.fi/weboodi/ Hops-

opintojakson viimeinen tapaaminen on OodiHops-työpaja, jossa  

Jos sinulla on runsaasti aiempia opintoja, ei OodiHops ole teknisesti järkevä 

työkalu Hopsin laatimiseen. Varaathan tällöin ajan hopsaukseen Kaakon 

amanuenssille! Laadimme yhdessä sinulle hopsin valmiille Word-pohjalle. 

Hopsin hyväksymisen jälkeen opiskelija saa suoritusmerkinnät (joulukuussa 2020) seuraavista 

opintojaksoista: 1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op ja 2230006 Henkilökohtainen opintojen 

suunnittelu (kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) 1 op 

Kaakon opintojen ohjaus:  

Amanuenssi Emma Hahl, emma.hahl( at)uef.fi, 050 3748499. Sähköinen ajanvaraus henkilökohtaiseen 

opintoneuvontaan 

- opintoneuvonta, aiempien opintojen hyväksiluku, tutkinnon hakeminen, opintokokonaisuuksien 

sulkeminen, harjoittelu  

 

Hops-ohjaaja, tuntiopettaja Inka Hirvonen, inka.hirvonen( at)uef.fi 

Hops-ohjaaja, yliopisto-opettaja Heli Mutanen, heli.mutanen( at)uef.fi 

- opintojen suunnittelu, sivuaineiden valinta, urasuunnittelu ja työelämä  

https://weboodi.uef.fi/weboodi/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/AmanuenssiEmmaHahl@studentuef.onmicrosoft.com/bookings/
mailto:heli.mutanen@uef.fi


Opintojen rakenne 

 

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATTI 

- Pääaine kasvatustiede tai aikuiskasvatustiede 

 

 

 

 

 

 

KASVATUSTIETEEN MAISTERI 

- Pääaine kasvatustiede tai aikuiskasvatustiede 

  



Kulkukaavio (opintojen rakenne ja ohjeellinen ajoitus) 

KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS  

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATTI 180 OP 

Vuosi ja lukukausi 

Rakenne ja ohjeellinen ajoitus I   II   III   

Koodi Nimi sl kl sl kl sl kl 

2230050 ORIENTAATIO-, KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 15 OP 
     

  

1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op X 
    

  

2230006 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu (kasvatus- ja 

aikuiskasvatustiede) 1 op 

X 
    

  

8011125 Kirjoitusviestintää kasvatustieteiden opiskelijoille 3 op 
  

X X 
 

  

8011101 Puheviestintää kasvatustieteiden opiskelijoille 3 op X X 
   

  

8012054 Ruotsia kasvatustieteiden opiskelijoille 4 op 
  

X X 
 

  

8013053 Academic English for Educational Sciences 3  X X 
   

  

2310120  KASVATUSTIETEELLISEN ALAN PERUSOPINNOT 25 OP             

 2310121 Johdatus kasvatustieteisiin 5 op X           

 2310122y Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa 3 op X           

 2310122c Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, eriytyvä osa Kaako 2 

op 

X      

 2310123y Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa 2 op   X         

 2310123c Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, eriytyvä osa Kaako 3 op  X     

 2310211a P: Oppimisen ja kehityksen perusteet (luennot ja kirjallisuus) 3 op X           

 2310211b P: Oppimisen ja kehityksen perusteet (vuorovaikutus ja pienryhmä) 

2 op 

X      

 2230108 Toimijana kasvatusalalla (kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) 5 op X X         

KASVATUS- JA AIKUISKASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 55 OP: 

2230250a (pääaine aikuiskasvatustiede) tai 2230250b (pääaine kasvatustiede) 

            

Metodiset aineopinnot 20 op:             

2320204a Kvantitatiivinen tutkimus 1, luennot 4 op          X   

2320204b Kvantitatiivinen tutkimus 1, harjoitukset 1 op     X  

2230202L Kvalitatiivinen tutkimus 1, luennot 3 op       X     

2230202H Kvalitatiivinen tutkimus 1, harjoitukset 2 op     X   

2230203a tai b  Seminaarityöskentely (kandidaatti) 3 op         X X 

8020110 Kasvatustieteiden tiedonhaku 1 op         X X 



2230205a tai b  Kandidaatin tutkielma (KAAKO) 6 op         X X 

2230204 Kypsyysnäyte (kandidaatti) 0 op         X X 

Sisällölliset aineopinnot 35 op:       

8034004 Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena 2 op X X     

2230218 Tieto- ja viestintätekniikka kasvatustieteilijän työvälineenä 1 op X X X X   

2230219 P: Oppiminen ja oppimisympäristöt 5 op    X   

2230220a tai b  P: Koulutuksen suunnittelu 5 op    X   

2230223 Ajankohtaiset tutkimusteemat 4 op   X X   

2230211 Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä 3 op   X X   

2230221  Verkostoyhteistyö ja projektitoiminta 5 op    X   

2230222 Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen klassikot 5 op   X  X  

2230214a tai b Kehittämisprojekti 5 op     X X 

SIVUAINEOPINNOT: Vapaavalintaisen sivuaineen perus- ja aineopinnot 60 op X X X X X X 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT: Mitä tahansa yliopistollisia 

opintoja/opintokokonaisuus 25 op 

X X X X X X 

Esimerkiksi seuraavat opintojaksot:       

 2230702 P: Aikuiskoulutuksen hallinto ja säädösperusta 3 op      X 

2230317 Lifelong Learning and Life-course 5 op     X X 

P: Aikuisopettajan pedagogisia opintoja 

 

  



KASVATUSTIETEEN MAISTERI 120 OP Vuosi ja 

lukukausi 

Rakenne ja ohjeellinen ajoitus, opetussuunnitelma 2019-2021 IV   V   

Koodi Nimi sl kl sl kl 

KASVATUS- JA AIKUISKASVATUSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 95 OP: 

2230350a (pääaine aikuiskasvatustiede) tai 2230350b (pääaine kasvatustiede) 

    

Syventävät metodiset opinnot 50 op:     

2320304a Kvantitatiivinen tutkimus 2, luennot 2 op X       

2320304b Kvantitatiivinen tutkimus 2, harjoitukset 1 op X    

2220311a Kvalitatiivinen tutkimus 2, luennot 2 op   X     

2220311b Kvalitatiivinen tutkimus 2, harjoitukset 1 op  X   

2230323 Ihmistieteiden tieteenfilosofiset perusteet 5 op X X     

2230324a tai b  Syventyminen pro gradun erityiskysymyksiin 4 op X X X X 

2230325a tai b  Pro gradu –tutkielmaseminaari 5 op X X     

2230330a tai b  Pro gradu –tutkielma 30 op X X X X 

223329 Kypsyysnäyte 0 op     X X 

Syventävät sisällölliset opinnot 40 op:     

2230302 Kasvatusalan maisterit työelämässä 5 op 
 

 X     

2230303a tai b P: Asiantuntijuus, koulutus ja työelämä 5 op   X     

2230331a tai b Arviointi kehittämisen tukena 5 op   X     

2230332 Osaamisen ja organisaation kehittäminen työelämässä 5 op X       

2230333 Globalization and educational policy 5 op X       

2230316 Active citizenship and non-formal education 5 op X       

2230315a tai b Työssäoppiminen 10 op X X X X 

Syventyminen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen osa-alueisiin (valitaan yksi seuraavista) 5 

op: 

        

2230334a tai b Kasvatusfilosofia 5 op X X X X 

2230336a tai b Pedagogiikka 5 op X X X X 

2230337a tai b Kasvatussosiologia 5 op X X X X 

2230338a tai b Kasvatuksen historia 5 op X X X X 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT: Mitä tahansa yliopistollisia 

opintoja/opintokokonaisuus 25 op 

    

Esimerkiksi seuraavat metodiset jaksot tutkielman ohjaajan kanssa neuvotellen:         



2320309 Syventävät erityistutkimusmenetelmät: Mixed methods –lähestymistapa 

4 op 

X  X  

2230318 Kvalitatiivinen tutkimus 3  4 op X X X X 

 2320305 Kvantitatiivinen tutkimus 3 4 op X  X  

P: Aikuisopettajan pedagogisia opintoja 

 

 

Opintojen ja tutkintojen tavoitteet 

Opiskelun yleiset tavoitteet 

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen opiskelija saa laaja-alaiset valmiudet 

koulutuksen, suunnittelun, hallinnon, henkilöstön kehittämisen, johtamisen, tutkimuksen ja arvioinnin 

asiantuntijatehtäviin tavoitteena elinikäisen oppimisen ja monipuolisen sivistyksen edistäminen. Opiskelija 

kykenee soveltamaan teoreettisia perusteita koulutus-, informaatio- ja kansalaisyhteiskunnan käytäntöjen 

kehittämiseen sekä keskustelemaan kriittisesti ja kehittämisorientoituneesti alansa sekä klassisista että 

nykyajalle ominaisista kysymyksistä. 

Pääaineet ja tutkinnot 

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen pääaineita ovat kasvatustiede ja 

aikuiskasvatustiede. Pääaine valitaan ensimmäisen lukuvuoden aikana keväällä. Pääaineen vaihtoa on 

mahdollista hakea perustellulla hakemuksella kandidaatin tutkinnon valmistuttua.  

Opetussuunnitelmassa on kaikille opiskelijoille sisällöllisesti yhtenäisiä opintojaksoja sekä sellaisia 

opintojaksoja, jossa opiskelija voi suuntautua pääaineensa mukaan joko kasvatustieteellisiin tai 

aikuiskasvatustieteellisiin kysymyksiin. Opetussuunnitelmassa on useita tämän valinnaisuuden 

mahdollistavia opintojaksoja, jotka ovat samalla ratkaisevia tutkintotodistukseen kirjattavan pääaineen 

kannalta. Harkitessaan ja valitessaan pääainettaan opiskelijan tulee siten oma-aloitteisesti huolehtia, että 

hän suorittaa kyseiset opintojaksot johdonmukaisesti joko kasvatustieteellisen tai aikuiskasvatus-

tieteellisen sisältövaihtoehdon mukaan.  

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (180 op) yleiset tavoitteet  

Kandidaatin tutkinnon suorittanut tuntee kasvatustieteellisen alan keskeisiä tutkimuskohteita eli 

kasvatusta, koulutusta, oppimista ja ohjausta kuvaavat perusteet sekä niitä koskevaa teorianmuodostusta. 

Opiskelija tunnistaa tieteellisen ajattelun ja arkiajattelun eron. Hän käyttää tieteellisiä työskentelytapoja 

kasvatustieteellisen alan kysymyksien ratkaisemiseen ja johtopäätöksien tekemiseen. Opiskelija kykenee 

lukemaan ja arvioimaan oman alansa tutkimustietoa. 

Kandidaatin tutkinnon suorittaneella on edellytykset menestyä maisteriopinnoissa. Hän on motivoitunut 

osaamisensa syventämiseen ja laajentamiseen. 

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon (120 op) yleiset tavoitteet  

Maisterin tutkinnon suorittaneella kasvatusalan akateemisella asiantuntijalla on hyvä kasvatus- ja 

aikuiskasvatustieteen tietoperusta ja metodologian yleistuntemus sekä tietämystä joko kasvatustieteen tai 

aikuiskasvatustieteen erityiskysymyksistä. Tutkinnon suorittanut kykenee kriittiseen ajatteluun sekä 



itsenäiseen tutkimustiedon tuottamiseen ja viestintään. Hän on saavuttanut kasvatusalan akateemisissa 

asiantuntijatehtävissä toimimiselle ja niiden kehittämiselle sekä tieteellisille jatko-opinnoille 

välttämättömät tiedot, taidot ja asenteet. 

Alan asiantuntijoiden työmarkkinat 

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus antaa laaja-alaiset valmiudet kasvatusalalla 

toimimiseen ja mahdollistaa siten joustavan sijoittumisen monenlaisiin tehtäviin. Opintoihin voidaan 

sisällyttää aikuisopettajan pedagogiset opinnot, joihin on koulutuksen aikana erillinen haku ja valinta. 

Opetus- ja koulutustehtävät voivat olla siten yksi uravaihtoehto. Koulutuksen suorittaneita työskentelee 

esimerkiksi koulutussuunnittelijoina, projektikoordinaattoreina, aikuiskouluttajina, tutkijoina, uraohjaajina, 

henkilöstöpäälliköinä ja hallintovirkamiehinä.  

Sivuaineopintojen aloittaminen 

Itä-Suomen yliopistossa on ns. vapaa sivuaineoikeus. Tämä tarkoittaa, että opiskelija voi opiskella 

yliopistossa tarjolla olevia aineita lähes rajoituksetta. Kuitenkin joissain oppiaineissa (esim. englannin kieli, 

opettajien kelpoisuusopinnot) sivuaineopiskelijoiden määrää on rajoitettu. Kaikkea opetusta ei Itä-Suomen 

yliopistossa voida kuitenkaan tarjota sekä Joensuun että Kuopion kampuksilla. Suoritettavan tutkinnon 

rakenne määrittelee pitkälti sivuaineen valintaa ja laajuutta. Kattava kuvaus tarjolla olevista opinnoista ja 

opintokokonaisuuksista löytyy Kamusta, Opiskelijan käsikirjasta: kamu.uef.fi/student-

book/sivuaineopiskelu-uefissa/. 

Sivuaineet ovat tärkeä osa opintoja ja niiden valintaan on useita näkökulmia. Valinnan voi tehdä oman 

kiinnostuksen, tulevan ammatin tai työelämän yleisten odotusten mukaisesti taikka niin, että se luontevasti 

tukee pääainetta tai tutkielman laatimista. Oleellista on, että tutkinnosta muodostuu mielekäs ja 

mielenkiintoinen kokonaisuus, joka tukee työelämään sijoittumista.  

Lisätietoja tiedekunnan oppiaineista saa myös eri yksikköjen amanuensseilta. 

Aikuisopettajan pedagogiset opinnot 

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua suorittamaan myös 

aikuisopettajan pedagogisia opintoja (AIKOPE). Haku opintoihin tapahtuu kerran vuodessa keväisin ja 

valinta perustuu opettajankoulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Haku aikuisopettajan pedagogisiin 

opintoihin on mahdollista, kun pääaineen perus- ja aineopinnot ovat valmiina eli käytännössä aikaisintaan 

kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa, yleensä kolmannen opiskeluvuoden keväällä. 

Aikuisopettajan pedagogiset opinnot (60 op) antavat yleisen pedagogisen kelpoisuuden Suomessa, 

”esiopetuksesta yliopistoon”. Käytännössä pedagogiset opinnot suorittanut on kelpoinen opettamaan 

omaa ainettaan esimerkiksi lukioissa, erilaisissa aikuisoppilaitoksissa (ml. vapaan sivistystyön oppilaitokset), 

kansalais- ja neuvontajärjestöissä, työvoimapoliittisilla kursseilla, ammattikorkeakouluissa ja 

kesäyliopistoissa tai toimimaan yrityksissä henkilöstökouluttajana. 

Osa pedagogisista opinnoista on samoja jaksoja joita Kaakon tutkinto-opiskelijat suorittavat joka 

tapauksessa ja siten korvautuvat suoraan. Aikuisopettajan pedagogisista opinnoista ei muodostu erillistä 

sivuainetta tutkintoon vaan kandidaatin tutkinnon sivuainevaatimus säilyy pedagogisista opinnoista 

huolimatta. Maisterin tutkintotodistukseen kirjataan maininta opettajan pedagogisesta kelpoisuudesta. 

 

  

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


Amanuenssin tervehdys 

Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta ja tervetuloa Itä-Suomen yliopistoon!  

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen (tuttavallisemmin Kaako) uuden opiskelijan 

ohjeet löytyvät tästä Kaakon Smart Start –oppaasta. Muuta tärkeää materiaalia opintojen alkuun 

saattamista varten löydät uuden opiskelijan verkkosivustolta.  

Opinnot alkavat Yliopisto-opinnot käyntiin opintojakson -ohjelmalla tiistaina 1.9.2019. Tämä syksy on 

poikkeuksellinen, koska järjestämme koko orientaatioviikon ohjelman verkossa etäyhteyksillä. 

Orientaatiopäiviin osallistuminen on ehdottoman tärkeää opintojen sujuvan aloittamisen kannalta, ja se 

kuuluu myös kaikille pakollisen opintojakson Yliopisto-opinnot käyntiin -opintojakson (1 op) suoritukseen. 

Vertaistuutoreilta saat apua, jos kysyttävää herää jo ennen syyskuun alkua. Myös amanuenssilta voit kysyä 

opintoihin liittyvistä asioista (lomailen heinäkuussa ja tavoitat minut taas elokuussa).  

Aiempia opintoja suorittaneiden kannattaa varata aika amanuenssille hopsaukseen jo elokuun 

alkupuolelle. Voit varata sinulle sopivan ajan sähköisesti: 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/AmanuenssiEmmaHahl@studentuef.onmicrosoft.com/booki

ngs/  Tapaaminen pidetään Teams-kokouksena, saat osallistumislinkin varausvahvistuksen yhteydessä 

sähköpostiisi. 

Tietoa aiempien opintojen hyväksiluvusta (AHOT): https://kamu.uef.fi/student-book/aiempien-opintojen-

hyvaksiluku-ahot/ sekä Filosofisen tiedekunnan (johon kaakolaisetkin kuuluvat!) opinto-oppaasta: 

https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/opinto-oppaat/ 

 

Kesäterveisin, 

Emma Hahl (lomalla heinäkuun) 

Amanuenssi 

Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede 

Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus 

Opintopalvelut 

PL 111, 80101 Joensuu 

Työhuone: Futura 3. krs, huone 382 

Puh. 050 3748499, Sähköposti: emma.hahl@uef.fi 

 

https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/AmanuenssiEmmaHahl@studentuef.onmicrosoft.com/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/AmanuenssiEmmaHahl@studentuef.onmicrosoft.com/bookings/
https://kamu.uef.fi/student-book/aiempien-opintojen-hyvaksiluku-ahot/
https://kamu.uef.fi/student-book/aiempien-opintojen-hyvaksiluku-ahot/
https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/opinto-oppaat/
mailto:emma.hahl@uef.fi


Kaakon sähköinen opinto-opas WebOodissa  

Voit tutustua Kaakon opintoihin jo ennen opintojen alkua. Käymme nämä myös yhdessä läpi syyskuun 

alussa! 

Tarkempia opintojaksokuvauksia ja opetusta pystyt itse tarkastelemaan opinto-oppaittain 

opiskelijarekisterin verkkopalvelu WebOodista (myös ilman kirjautumista) osoitteessa 

https://weboodi.uef.fi/weboodi/. Uusi lukuvuosi avautuu aina 1.8. 

Huom! Käytä WebOodia OPPAITTAIN –toiminnolla tai OodiHopsin kautta.  

 

Valitse valikosta "OPINTOTARJONTA" kohta Oppaittain  

-> Filosofinen tiedekunta 

-> Kasvatustieteiden ja psykologian osasto (J)  

-> Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus, 2020-21  

Alavalikko aukeaa aina (+) –merkistä painamalla. 

Tutkintorakenteet -välilehden kautta näet tutkintovaatimukset ja pystyt tarkastelemaan myös kunkin 

opintojakson opetusta  

-> Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus (KK) 2020-21 tai Kasvatustieteen ja 

aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus (KM) 2020-21 

Opetus -välilehdeltä näet opetustapahtumat lukukausittain ja opintojen tasoittain lajiteltuna. 

Opintojakson numerokoodia painamalla näet kunkin opintojakson osaamistavoitteet, suoritustavat, 

oppimateriaalit, ajoituksen ym. kuvaustiedot. Sivun lopussa näkyy myös mahdollinen meneillä oleva ja 

tuleva opetus. 

Tässä myös suora linkki Tutkintorakenteet –välilehdelle Kaakon lukuvuoden 2020-2021 WebOodi-

oppaaseen. Tallenna kirjanmerkki tietokoneelle käyttämääsi selaimeen!  

 

Opintojen suoritustavat 

Kaakolaisena voit itse valita opintojesi suoritustavan: lähiopetuksena Joensuussa tai etäopintoina. 

Kaakon pääaineopintojen opetussuunnitelma on laadittu siten, että perinteisten läsnäoloa vaativien 

suoritustapojen rinnalla tai niiden sijaan opetussuunnitelmassa on etäosallistumisen mahdollistava 

suoritustapa. Luennoille tai harjoituksiin on esimerkiksi korvaavat tehtävät tai opetukseen voi osallistua 

etäyhteydellä. Opintojaksoissamme hyödynnetään myös hyvin monipuolisesti verkko-opiskelua. Useita 

opintojaksojamme voi tenttiä myös sähköisesti (Joensuussa tai Kuopiossa), jolloin opiskelija pystyy 

valitsemaan itselle parhaiten sopivan tenttiajankohdan.  

Opintoja ei ole kuitenkaan suunniteltu erillisiin lähi- ja etäjaksoihin, vaan etäsuoritustavan mahdollistava 

vaihtoehto opinnoissa on valittavissa opintojakso kerrallaan. 

Huomaathan, että kieli- ja viestintäopinnoissa, sivuaineiden opinnoissa sekä aikuisopettajan pedagogisissa 

opinnoissa voi olla fyysistä läsnäoloa vaativaa opetusta. Koronarajoitusten voimassa ollessa 

etäsuoritustapoja on kuitenkin lisätty kaikkeen opetukseen.  

https://weboodi.uef.fi/weboodi/
https://weboodi.uef.fi/weboodi/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf?Kieli=1&MD5avain=&vl_tila=5&Opas=4381&Org=28347841&alusta=1&esikatselu=0


Vertaistuutoreiden ja ainejärjestön tervehdykset ja 

yhteystiedot 

HEI UUSI KAAKOLAINEN JA TULEVA KASSOSLAINEN!  

  

Teidän tulevina tuutoreinanne haluamme onnitella teitä uudesta opiskelupaikasta ja toivottaa 

teidät tervetulleiksi opiskelemaan kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutukseen (KAAKO) 

Itä-Suomen yliopistoon!  

  

Moikka! Meidän tuutorien tehtävänä on tutustuttaa teidät syksyllä yliopistoon, opintoihin, 

toisiimme sekä opiskelijaelämään. Uusia opiskelijoita opastavat pääasiassa vertaistuutorit ja 

maisteriopiskelijoita taas meidän maisterituutorimme.   

Olemme perustaneet teille fukseille oman Facebook-ryhmän, jonne pyydämme teitä kaikkia 

liittymään. Ryhmän löydätte Facebookista nimellä “Kaakon fuksit 2020”. Ryhmään ovat 

tervetulleita myös maisteriopiskelijat. Suosittelemme lämpimästi Facebookiin liittymistä heille, joilla ei sitä 

vielä ole (voit tehdä myös "nimettömän" tunnuksen), sillä ainejärjestöt, ISYY ja muut tahot tiedottavat 

aktiivisesti Facebookissa.  

Mikäli kuitenkin haluaisit infoa mieluummin sähköpostitse, laitathan jollekin meistä tuutoreista 

sähköpostia, jotta saamme 

sähköpostiosoitteesi talteen tiedottamista varten! Maisterituutorointiin liittyvissä asioissa tuutoria 

kannattaa lähestyä sähköpostitse, jos haluaa nopean vastauksen. Maisterituutorimme sähköposti löytyy 

alempaa.  

Käykää tutustumassa myös Itä-Suomen yliopiston kasvatus- ja aikuiskasvatustieteilijöille 

tarkoitettuun ainejärjestö Kassokseen. Ainejärjestön nettisivuilta löytyy mm. muistilista opintojen alkuun ja 

opiskelun aakkoset. Ainejärjestömme jäseneksi kannattaakin liittyä heti opintojen alussa, jotta 

pääsee hyödyntämään jäsenetuja. Ainejärjestötoiminnan avulla pääset helposti tutustumaan muihin 

opiskelijoihimme ja saat tietoa myös kasvatusalan työelämästä. Kassos ry järjestää myös erilaisia 

tapahtumia, joihin jäsenet pääsevät usein alennettuun hintaan tai jopa ilmaiseksi.  

Tavataan syksyllä! :)  

  



  

   

  

Alkaen ylhäältä vasemmalta: Sonja, Arto, Joona, Aurora, Venla ja Assi  

 

Kysyttävää? Ota meihin yhteyttä:  

 

Vertaistuutorit:  

Arto Kotilainen: artokoti@uef.fi  

Aurora Kaartunen: aurorak@uef.fi  

Joona Rantala: rantala@uef.fi  

Sonja Vuorela: svuorela@uef.fi   

Venla Manninen: venlaman@uef.fi  

Maisterituutori:  

Assi Aijala: assai@uef.fi   

  

Kaakon fuksit 2020: https://www.facebook.com/groups/kaako2020/  

Ainejärjestömme löydät näistä someista:  

Facebook: Kassos ry  

Instagram: kassosry  

Kassoksen ainejärjestön nettisivu: https://kassosry.wordpress.com/.   

  

mailto:artokoti@uef.fi
mailto:aurorak@uef.fi
mailto:rantala@uef.fi
mailto:svuorela@uef.fi
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https://www.instagram.com/kassosry/?hl=fi
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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/

	UEF_Smart_Start_Opas_2020_FIN_2_Sivu_Ilman_Leikkuuvaroja
	SmartStart_eriytyvä_osa_Kaako_2020
	UEF_Smart_Start_Opas_2020_FIN_4_Viimeista_Sivua_Ilman_Leikkuuvaroja

