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

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

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

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

Tavataan kampuksella!

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


 

Ensimmäisen viikon ja 6.10. aikataulu 

HUOM! UEF-TIETOTORI OPISKELIJOILLE KE 12.8. KLO 12–13  

Ensimmäinen puoli tuntia käytetään uusia opiskelijoita koskevien asioiden läpikäyntiin ja jälkim-

mäisellä 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:  

https://presemo.uef.fi/uefopiskelijatietotori120820 

TIISTAI 1.9.  

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.30-

9.00  

Verkossa https://www.uef.fi/live1/ 

 

Akateemisen rehtorin tervehdys ja live-webinaari, Itä-Suo-

men yliopiston akateeminen rehtori Tapio Määttä 

(linkki webinaariin Kamussa Uudelle opiskelijalle -sivustolla)  

 

12.15-

15.00 

Verkossa 
https://uef.zoom.us/j/4699752652 

 

ORIENTAATIO: Farmasian laitoksen oma opintoinfo  

(osallistuminen pakollista) 

 Tervetuloa farmasian laitokselle!  

 Orientaatio yliopisto-opintoihin -opintojakson esittely 

 Farmaseuttiopintojen suunnittelu ja portfolio (FASP) -

opintojakson esittely 

 Fortis ja opetuutorit esittäytyvät 

 Tuutoriryhmiin jako 

 

15.00  Tuutoriryhmien tapaamiset  

 

KESKIVIIKKO 2.9.  

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.15–

11.00 

Verkossa (osallistumislinkki ilmoi-

tetaan myöhemmin) 

 

Lääkkeet terveydenhuollossa (LTH) -opintojakso 

Luennot 1–3 (osallistuminen pakollista) 

10.00–

14.00 

Verkossa https://kamu.uef.fi/uu-

delle-opiskelijalle/ 

 

mm. UEF-tunnukset ja tietojärjestelmät opiskelijoille, 

ISYY – sinun ylioppilaskuntasi esittäytyy!, opiskelijan työka-

lut: Weboodi ja Tuudo, Sykettä – korkeakoululiikunta 

 

14.00–

16.00 

 Tuutoriryhmien tapaamiset 

 

 Lisätietoja: 

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

book/orientaation-aikataulu/ 

 

Kampusrysäys ja kaupunkisuunnistus alkavat (2.–9.9.) 

 

 

 

https://www.uef.fi/live1/
https://presemo.uef.fi/uefopiskelijatietotori120820
https://www.uef.fi/live1/
https://uef.zoom.us/j/4699752652
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
https://kamu.uef.fi/student-book/orientaation-aikataulu/
https://kamu.uef.fi/student-book/orientaation-aikataulu/


TORSTAI 3.9. 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.00–

11.00 

Verkossa 
https://uef.zoom.us/j/4699752652 

 

ORIENTAATIO: Farmasian laitoksen oma opintoinfo 

 Kieliopintoinfo, UEF Kielikeskus 

 Farmaseutin tutkintorakenne,  

 Tenttikäytännöt, AHOT, valinnaiset opinnot yms. 

 

12.00- Kuopiossa Yliopiston avajaiset 

 

 

PERJANTAI 4.9.  

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.00–

11.00 

Verkossa https://kamu.uef.fi/uu-

delle-opiskelijalle/ 

 

Infot/työpajat ja opintopsykologin päivystys 

12.15–

14.00 

Verkossa (osallistumislinkki ilmoi-

tetaan myöhemmin) 

 

Lääkkeet terveydenhuollossa (LTH) -opintojakso 

Luennot 4–5  

 

MAANANTAI 7.9.  

AIKA PAIKKA OHJELMA 

9.15–

11.00 

Verkossa (osallistumislinkki ilmoi-

tetaan myöhemmin) 

Farmasian yleinen ja epäorgaaninen kemia (FAKE) -opinto-

jakso, luennot 1–3  

 

14–18  Tuutoriryhmien tapaamiset 

 

 

TIISTAINA 6.10. HYVINVOINTITYÖPAJAT  

AIKA PAIKKA OHJELMA 

12–15 Verkossa https://kamu.uef.fi/uu-

delle-opiskelijalle/ 

 

Saman sisältöiset työpajat järjestetään kolme kertaa peräk-

käin klo: 12.15-13.00, 13.15-14.00 ja 14.15-15.00. Valitse 3 

pajaa ja osallistu oman kampuksesi tai molempien kam-

pusten yhteisiin pajoihin. Etäsessioihin mahtuu n. 300 osal-

listujaa kerrallaan. 

 

 

 

VALITSE 3 PAJAA JA ILMOITTAUDU 5.10. MENNESSÄ.  

TARKEMMAT KUVAUKSET JA ILMOITTAUTUMINEN:  

JOENSUU:  https://registration.contio.fi/uef/registration/login?id=1413-t_1413-1671 

KUOPIO: https://registration.contio.fi/uef/registration/login?id=1415-t_1415-1673 

https://uef.zoom.us/j/4699752652
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
https://registration.contio.fi/uef/Registration/Login?id=1413-T_1413-1671
https://registration.contio.fi/uef/Registration/Login?id=1415-T_1415-1673


Hyvä uusi opiskelijamme! 

Lämpimät onnittelut opiskelupaikan johdosta ja tervetuloa opiskelemaan farmasiaa 

Itä-Suomen yliopistoon! Olet valinnut mielenkiintoisen alan, jossa sinulla on valmistu-

misesi jälkeen useita eri työllistymismahdollisuuksia lääkehuollon eri sektoreille. Far-

masian alan työllistymisnäkymät ovat erittäin hyvät. 

Olethan muistanut ilmoittautua yliopistoon? Ilmoittautumisohjeet sekä muuta tarpeel-

lista käytännön tietoa opintojen aloittamiseen löydät Kamusta yliopistomme Uudelle 

opiskelijalle -sivustolta (https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/). Tutustu opintojesi 

jouhevan aloituksen takaamiseksi orientoivaan verkkomateriaaliin ja tee Digistartin 

tehtävät ennen opintojesi käynnistymistä syyskuussa.  

Itä-Suomen yliopisto on linjannut, että koronavirustilanteen vuoksi opetus toteutetaan 

pääosin verkossa myös syyslukukauden ajan. Opintosi alkavat verkossa tiistaina 

1.9.2020 Orientaatio yliopisto-opiskeluun (ORI) -opintojaksolla (ks. aikataulu 

https://kamu.uef.fi/student-book/orientaation-aikataulu). Ensimmäisen viikon aikana 

tutustut laitoksen henkilökuntaan sekä kuulet tarkemmin tulevista opinnoista ja opin-

toihin liittyvistä käytännöistä. Viikon aikana tarjotaan runsaasti opiskelussa tarvittavaa 

korvaamatonta tietoa ja aloitetaan opiskelu pakollisilla opintojaksoilla, joten varaudu 

osallistumaan opetukseen heti alusta alkaen! Keskiviikkoaamuna 2.9. alkaa Lääkkeet 

terveydenhuollossa -opintojakso ja näillä luennoilla on osallistumispakko. Varaudu sii-

hen, että syyslukukauden aikana järjestetään myös läsnäoloa vaativaa opetusta. Esi-

merkiksi laboratorioharjoitukset ja jotkut pienryhmäopetukset toteutetaan lähiope-

tuksena turvallisuudesta huolehtien. Kuulet eri opintojaksojen toteutustavoista lisää 

heti opintojen alkaessa. 

Jo kesän aikana voit tutustua Farmasian opinto-oppaaseen Kamussa ja WebOodissa 

kohdassa 'Opintojaksot/Opetus' -> Oppaittain. Sinun kannattaa myös tutustua Farma-

sian opintoyhteisön sisältöön (vaatii kirjautumisen) ja liittyä Farmasian laitoksen pe-

rusopiskelijat (FA1-3 ja PR4-5) -Yammer-ryhmään. Lukari-palvelussa on elokuun alusta 

lähtien nähtävissä vuosikurssikohtaiset lukujärjestykset. Ja hei, voit myös tutustua 

alaan ja apteekkityöhön mm. vierailemalla asiakkaana kotipaikkakuntasi apteekissa! 

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihisi liittyen, voit ottaa yhteyttä koulutussuunnitte-

lija Päivi Anneli Hartikaiseen (paivianneli.hartikainen(at)uef.fi) Huomioithan kuitenkin, 

että Päivi on lomalla 9.7.–5.8.2020 välisenä aikana. Tapaamisiin syksyllä!       

 

Farmasian laitoksen infoa: 

Opintoyhteisö: Farmasian opintoyhteisö 

Yammer: Farmasian laitoksen perusopiskelijat (FA1-3 ja PR4-5) 

Farmasian opinto-opas Kamussa 
  

https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
https://kamu.uef.fi/student-book/orientaation-aikataulu
https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/opinto-oppaat/
https://weboodi.uef.fi/
https://studentuef.sharepoint.com/sites/Farmasiaopintoyhteiso
https://studentuef.sharepoint.com/sites/Farmasiaopintoyhteiso
https://www.yammer.com/uef.fi/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=12665210&view=all
https://www.yammer.com/uef.fi/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=12665210&view=all
https://lukari.uef.fi/
https://studentuef.sharepoint.com/sites/Farmasiaopintoyhteiso
https://www.yammer.com/uef.fi/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=12665210&view=all
https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/opinto-oppaat/


Opintojen suunnittelu  

Farmaseutin tutkintoon (alempi korkeakoulututkinto) vaadittavien opintojen laajuus 

on 180 opintopistettä. Koulutus järjestetään siten, että voit suorittaa tutkinnon päätoi-

misesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa. Proviisorin koulutusohjelmassa suoritat 

ensin 3-vuotisen farmaseutin tutkinnon (180 op) ja sen jälkeen 2-vuotisen proviisorin 

ylemmän korkeakoulututkinnon (120 op).  

Tutkinnon suorittamiseksi sinun tulee osallistua opetussuunnitelman mukaisesti jär-

jestettyyn opetukseen. Luennoille osallistuminen on yleensä vapaaehtoista, mutta eri-

laisissa harjoitustöissä ja ryhmäopetuksissa vaaditaan lähes aina läsnäolo. Selvitä aina 

etukäteen opintojaksokuvauksista, mitä opintojakson suorittamiseksi vaaditaan. 

Nämä asiat kerrotaan myös opintojakson aloitusluennolla, joten niitä ei kannata jättää 

väliin.      

Farmaseutti- ja proviisoriopintojen runkona toimivat vuosikurssikohtaiset lukujärjes-

tykset, joihin opintojaksot ja niihin liittyvät ryhmäopetukset on aikataulutettu. Yksit-

täisten opintojaksojen kuvaukset, kuten osaamistavoitteet, suoritus- ja toteutustavat 

ja vaaditut edeltävät opinnot, ovat nähtävissä WebOodissa. WebOodissa myös ilmoit-

taudutaan opintojaksoille ja tentteihin.   

Sinun tulee ilmoittautua opintojaksoille WebOodissa ilmoitettuun määräaikaan men-

nessä. Opintojaksoille ilmoittautuminen tapahtuu WebOodi-järjestelmän 

(https://weboodi.uef.fi) kautta. Farmasian laitoksen opintojaksoista järjestetään erilli-

sen lopputentin lisäksi kaksi uusintatenttiä ja ns. kesätentti. Tentteihin ilmoittautumi-

nen tulee tehdä kunkin tentin ilmoittautumisaikana Weboodissa.  

Farmaseuttiopinnot koostuvat pakollisista (165 op) ja valinnaisista opinnoista (15 op). 

Valinnaiset opintojen osalta sinun tulee laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma 

(HOPS) ensimmäisen vuoden syyslukukaudella. Farmaseuttiopintojen suunnittelu ja 

portfolio (FASP) -opintojakso tukee opintojen suunnittelua.  

Opintoja suunniteltaessa huomioidaan opiskelijan aiemmat opinnot, jotka tukevat far-

maseutin tutkintotavoitteiden täyttymistä. Ne pyritään hyväksilukemaan farmaseutin 

tutkintoon. Jos sinulla on runsaasti aiemmin suoritettuja yliopisto- tai amk-opintoja, 

kannattaa opintojen alkuvaiheessa ottaa yhteyttä koulutussuunnittelija Päivi Anneli 

Hartikaiseen (paivianneli.hartikainen@uef.fi) mahdollisten hyväksilukujen saamiseksi 

tai keskustella asiasta oman opettajatuutorin kanssa. Hyväksilukuja (korvaavuus ja si-

sällyttäminen) haetaan sähköisillä lomakkeilla, jotka löytyvät UEF asiointipalvelusta 

(asiointi.uef.fi). 

 

 

 

 

 

https://weboodi.uef.fi/
https://asiointi.uef.fi/


OPINTOJEN SUUNNITTELUSSA SINUA AUTTAVAT 

Yleisestä opintoneuvonnasta laitoksellamme vastaa koulutussuunnittelija Päivi Anneli 

Hartikainen. Jokaiselle uudelle opiskelijalle on nimetty oma opetuutori ja vertaistuu-

tori. Heidät tapaat jo ensimmäisenä päivänä. Vertaistuutoreiden tervehdyksen löydät 

tämän oppaan loppupuolelta. 

Opetuutoriin voit ottaa yhteyttä opiskeluun ja opintojen suunnitteluun liittyvissä asi-

oissa. Syksyn aikana käyt hänen kanssaan henkilökohtaisen keskustelun ja voit ottaa 

häneen yhteyttä tarpeen mukaan, milloin tahansa. Opetuutorit hyväksyvät farmaseut-

tiopintojen hopsit. 

 

FARMASEUTTIVAIHEEN OPETUUTORIT   

Kuvassa alla vasemmalta oikealle: Marika Ruponen, Hanna Kauppinen, 

Pekka Jarho, Tarja Toropainen, Reeta Heikkilä, Niina Nyberg, Niina Karttunen, Päivi 

Hartikainen, Jaana Veki, Kirsti Laitinen, Krista Laine ja Piia Siitonen     

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Farmaseutin tutkinnon tieteelliset ja 

ammatilliset tavoitteet  

Lähtökohtana koulutuksessa on antaa sinulle valmiudet toimia farmaseutin tehtävissä 

sekä edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja amma-

tilliseen jatkokoulutukseen.  

Farmaseutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö sekä lääkkeiden ja lääke-

alan asiantuntija, joka osaa:  

 toimia farmaseuttisissa tehtävissä lääkehuollon ja muun sosiaali- ja tervey-

denhuollon sektoreilla  

 tehdä säädöksiin, tutkimustietoon, hoitosuosituksiin ja ammattietiikkaan pe-

rustuvia ratkaisuja  

 edistää terveyttä ja lääkkeiden rationaalista käyttöä  

 valmistaa laatuvaatimukset täyttäviä lääkevalmisteita  

 varmistaa lääkitysturvallisuuden lääkkeitä toimitettaessa  

 toimia ja viestiä asiakkaiden kanssa ja moniammatillisissa ympäristöissä  

 ylläpitää osaamistaan sekä kehittää ja tuoda esille omaa asiantuntijuuttaan.  

 

Farmaseutin koulutusohjelma koostuu neljästä osaamiskokonaisuudesta. Osaamisko-

konaisuuksien osaamistavoitteet ovat seuraavat:  

 

Farmaseutti terveydenhuollossa -osaamiskokonaisuuden suoritettuasi osaat:  

 selittää eri toimijoiden ydintehtävät ja roolit lääkehuollossa  

 noudattaa työskentelyssään säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita sekä soveltaa 

ammattietiikkaa  

 toimia farmaseuttisissa tehtävissä vastuullisesti ja oman ammattiroolinsa 

mukaisesti  

 toimia sosiaali- ja terveydenhuollossa sektorinsa ja yksikkönsä asiantuntijana.  

 

Molekyylistä lääkevalmisteeksi -osaamiskokonaisuuden suoritettuasi osaat:  

 perustella kemiallisen rakenteen vaikutus lääkeaineen tehoon ja turvallisuu-

teen  

 selittää lääkkeiden elinkaaren vaiheet ja niiden merkitys lääkevalmisteen te-

hon ja turvallisuuden kannalta  

 käyttää lääkkeiden kehityksessä, valmistuksessa ja laadunvalvonnassa tarkoi-

tuksenmukaisia menetelmiä ja toimintatapoja  

 määritellä lääkemuotojen erot, niiden soveltuvuus eri antoreiteille ja selittää 

niiden oikea käyttö ja säilytys.  

 

 

 



Lääkehoidot ja niiden arviointi -osaamiskokonaisuuden suorittuasi osaat:  

 arvioida lääkehoidon tarvetta ja tarkoituksenmukaisuutta  

 tunnistaa ja ratkaista lääkehoitoon liittyviä ongelmia  

 tukea ja seurata lääkehoidon toteutumista  

 antaa yksilöllistä terveys- ja lääkeneuvontaa  

 tehdä lääkityksen tarkistuksen ja lääkehoidon arvioinnin  

 toimia farmasian asiantuntijana moniammatillisessa hoitotiimissä.  

 

Tieteellinen ajattelu ja viestintätaidot -osaamiskokonaisuuden suoritettuasi osaat:  

 etsiä, arvioida ja soveltaa tietoa alan keskeisistä tietolähteistä  

 valita ja käyttää farmaseuttisissa tehtävissä tarvittavia ohjelmistoja ja 

tietokantoja  

 kirjoittaa tieteellistä asiatekstiä alan käytäntöjä noudattaen  

 viestiä suullisesti, kirjallisesti ja verkossa kohderyhmä huomioiden  

 käyttää suomen, ruotsin ja englannin kieltä työhön liittyvissä 

vuorovaikutustilanteissa  

 arvioida ja kehittää omaa osaamistaan. 

  



Farmaseutin tutkintorakenne 2020–2021  

TIETEELLINEN AJATTELU JA VIESTINTÄTAIDOT, 15 op   

Orientaatio yliopisto-opintoihin, 1 op   

English Academic Reading Skills for Pharmacy, 2 op  

Ruotsia farmasian opiskelijoille, 3 op  

English Academic and Professional Communication for Pharmacy, 1 op  

Farmaseutin tutkielma ja seminaari, 8 op  

FARMASEUTTI TERVEYDENHUOLLOSSA, 49 op  

Farmaseuttiopintojen suunnittelu ja portfolio, 2 op  

Lääkkeet terveydenhuollossa, 5 op  

Ensiapu, 1 op  

Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään, 3 op  

Apteekkifarmasian perusteet, 5 op  

Sairaalafarmasian perusteet, 3 op  

Opetusapteekkiharjoittelu, osa 1, 15 op  

Opetusapteekkiharjoittelu, osa 2, 15 op  

MOLEKYYLISTÄ LÄÄKEVALMISTEEKSI, 41 op  

Farmasian yleinen ja epäorgaaninen kemia, 4 op  

Farmasian yleinen ja epäorgaaninen kemia, harjoitustyöt 1 op 

Lääkeaineiden orgaaninen kemia, 5 op   

Mikrobiologian perusteet, 4 op  

Fysikaalinen farmasia, 2 op  

Lääkemuodot ja niiden valmistaminen, 7 op  

Lääkkeiden antoreitit ja farmakokinetiikka, 6 op  

Lääkeaineanalytiikka, 4 op  

Teollisuusfarmasian perusteet, 3 op  

Lääkkeiden hyvät tuotanto- ja jakelutavat, 2 op  

Biologiset lääkevalmisteet, 3 op  

LÄÄKEHOIDOT JA NIIDEN ARVIOINTI, 60 op  

Solubiologia farmasian opiskelijoille, 3 op  

Johdanto ihmisen biologiaan tuki ja liikuntaelimistö, 2 op  

Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta, 4 op  

Ruoansulatus ja aineenvaihdunta, 4 op  

Elimistön säätelyjärjestelmät, 6 op  

Perusfarmakologia, 3 op  

Systemaattinen farmakologia 1, 4 op  

Systemaattinen farmakologia 2 farmasian opiskelijoille, 5 op  

Lääkityksen tarkistus ja lääketietokannat, 2 op  

Lääkehoito ja neuvonta 1, 5 op  

Lääkehoito ja neuvonta 2, 4 op  

Itsehoito ja neuvonta, 4 op   

Ravitsemus ja terveys farmasian opiskelijoille, 4 op   

Eläinlääkintä, 3 op  

Lääkehoidon arviointi 1, 2 op  

Johdatus lääke-epidemiologiaan, 3 op 

Lääkehoidon arviointi 2, 2 op  

VALINNAISET OPINNOT, 15 op  

 

Yhteensä 180 op  



ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO  LUKUVUOSI 2020 - 2021 

Yhteenveto FARMASEUTIN koulutusohjelman 1. vuosikurssin opetussuunnitelmasta  

     

Koodi Lyhenne Opintojakson nimi Op. Ajankohta 

1131000 ORI Orientaatio yliopisto-opintoihin 1 01.09.2020 - 06.10.2020 

4217235 FASP Farmaseuttiopintojen suunnittelu ja portfolio 2 09.09.2020 - 16.03.2021 

4214223 LTH Lääkkeet terveydenhuollossa 5 02.09.2020 - 26.11.2020 

4217239 FAKE Farmasian yleinen ja epäorgaaninen kemia 5 07.09.2020 - 13.10.2020 

4217240 FAKEHA Farmasian yleinen ja epäorgaaninen kemia, harjoitustyöt  10.09.2020 - 09.10.2020 

4429401 JIBTU Johdanto ihmisen biologiaan ja tuki- ja liikuntaelimistö 2 09.09.2020 - 22.10.2020 

4217233 LÄKE Lääkeaineiden orgaaninen kemia 5 13.10.2020 - 11.12.2020 

4429402 SYKE Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta 4 22.10.2020 - 03.12.2020 

4215206 SOBIF Solubiologia farmasian opiskelijoille 3 10.11.2020 - 19.01.2021 

4213031 EA Ensiapu 1 26.01.2021 - 05.03.2021 

4216215 FYF Fysikaalinen farmasia 2 07.01.2021 - 01.02.2021 

8010001 EARS English Academic Reading Skills for Pharmacy, näyttökoe  21.10.2020 

8013601 EARS/FA English Academic Reading Skills for Pharmacy 2 12.01.2021 - 16.04.2021 

4429403 RASVA Ruoansulatus ja aineenvaihdunta 4 07.01.2021 - 11.02.2021 

4429404 ELISA Elimistön säätelyjärjestelmät 6 28.01.2021 - 15.03.2021 

4218801 PEFA Perusfarmakologia 3 10.03.2021 - 25.03.2021 

4460808 MIPE Mikrobiologian perusteet 4 17.03.2021 - 22.04.2021 

4218802 SYFA1 Systemaattinen farmakologia 1 4 29.03.2021 - 26.04.2021 

4218803 SYFFA2 Systemaattinen farmakologia 2 farmasian opiskelijoille 5 26.04.2021 - 28.05.2021 
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Valinnaisia opintojaksoja   

8014251 LAP Latinan peruskurssi 2 15.9.2020 - 05.11.2020 

4213078 FAKI Farmasian kirjallisuus 1-5 koko lukuvuosi 

8010201  Ruotsin kielen kertauskurssi 3 syksyllä ja keväällä 

4215203 MAF1 Matematiikka farmasiassa, osa 1: Differentiaali- ja 2 koko lukuvuosi 

  integraalilaskenta kineettisissä tutkimuksissa    

4215204 MAF2 Matematiikka farmasiassa, osa 2: Lineaarinen ja  2 koko lukuvuosi 

  epälineaarinen regressio   

 



OPETUSAPTEEKKIHARJOITTELU 

Farmaseutin tutkintoon sisältyy pakollinen 30 op opetusapteekkiharjoittelu, josta en-

simmäiset 3 kuukautta suoritetaan toisen opiskeluvuoden päätteeksi ja loput 3 kuu-

kautta kolmannen opiskeluvuoden päätteeksi. Vähintään 3 kuukautta harjoittelusta 

on suoritettava Suomessa avohuollon apteekissa ja korkeintaan 3 kuukautta voi har-

joitella sairaala-apteekissa. Opetusapteekkiharjoittelu, osa 2:n voi suorittaa myös ulko-

mailla avohuollon apteekissa tai sairaala-apteekissa.  

 

FARMASEUTIN TUTKIELMA 

Farmaseutin tutkintoon sisältyy 8 opintopisteen laajuinen kirjallinen opinnäytetyö (far-

maseutin tutkielma). Valitset tutkielman aiheen toisen lukuvuoden keväällä ennen en-

simmäiseen harjoitteluun lähtemistä. Tutkielmaan liittyy seminaari ja kypsyysnäyte. 

 

FARMASEUTIN TUTKINNON VALINNAISET OPINNOT 

Farmaseutin tutkinnosta 15 op on valinnaisia opintoja, jotka voit valita oman kiinnos-

tuksen mukaisesti tukeaksesi opiskelussa tai farmaseuttisissa työtehtävissä tarvitta-

vaa osaamista. Valinnaisiin opintoihin voidaan hyväksyä farmasian laitoksen tai muita 

terveystieteiden tiedekunnan järjestämiä opintojaksoja, joista on kirjattu esimerkkejä 

Farmasian opinto-oppaaseen. 

 

 

 

  



Farmasian vertaistuutorien tervehdys 

 

Moikka fuksit! 

 

Isot onnittelut kaikille opiskelupaikan johdosta - pääsykoekevät oli tänä vuonna erityi-

sen haastava pandemiatilanteen takia, joten nyt viimeistään voitte taputtaa itseänne 

selkään sekä suunnata katseet avoimesti kohti syksyä. Toivotamme teidät lämpimästi 

tervetulleiksi Kuopioon Itä-Suomen yliopistoon opiskelemaan farmasiaa! 

 

Me kaikki 18 farmasian laitoksen vertaistuutoria olemme toisen vuoden opiskelijoita, 

ja tulemme olemaan tukenanne sekä turvananne läpi ensimmäisen vuoden (meitä voi 

kuitenkin aina tulla nykäisemään hihasta, mikäli myöhemminkin ilmenee kysyttävää!). 

Järjestämme teille myös vapaaehtoista ohjelmaa virallisempien tapahtumien lisäksi, 

joihin ehdottomasti suosittelemme osallistumaan. Yliopistoelämänne alkaa tiistaina 

1.9., jolloin teidät jaetaan omiin tuutoriryhmiinne.  

 

Olemme tehneet teille Facebook-ryhmän UEF Farmasian Fuksit 2020 ja suositte-

lemme, että liittyisitte siihen. Ryhmässä jaamme tärkeää infoa jo ennen opiskelujen 

aloitusta. Jos sinulla ei kuitenkaan ole Facebook-tiliä, ota matalalla kynnyksellä yh-

teyttä vastuutuutoreihin Ninaan (ninavuo@student.uef.fi) tai Tarjaan (tarjason@stu-

dent.uef.fi). Lisäksi ylläpidämme teille tarkoitettua Instagram-tiliä @farmasiantuuto-

rit, jonne lisäilemme erinäisiä vinkkejä yliopistoelämään ja muuta vapaamuotoisem-

paa sisältöä. Instagramia emme käytä ensisijaisena viestintäkanavana, joten ei huolta, 

jos et käytä kyseistä palvelua. Jos mieleen tulee kysymyksiä jo ennen ensimmäistä ta-

paamista, ottakaa rohkeasti yhteyttä omaan tuutoriinne tai vastuutuutoreihin!  

 

Odotamme innolla tulevaa syksyä ja teidän tapaamistanne. Toivotamme vielä teille 

kaikille erittäin rentouttavaa ja lämmintä loppukesää - älkää ottako stressiä opin-

noista! Syksyllä nähdään  

 

Terkuin farmasian vertaistuutorit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FARMASIAN VERTAISTUUTORIT   

 

Kuvassa alla vasemmalta oikealle Aapo, Anna-Sofia, Elli, Enna, Henna H, Henna L, Hilla, 

molemmat Idat, Laura K, Laura V, Mari, Marika, Mitja, Nina, Riikka, Sanni ja Tarja 

 

                
 

                 
 

                 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Farmasian ainejärjestö Fortiksen ter-

vehdys 

 

Lämpimät onnittelut farmasian opiskelupaikasta Itä-Suomen yliopistossa! 

 

Fortis ry on 1973 perustettu farmasian opiskelijoiden ainejärjestö, joka toimii paikalli-

sesti Kuopiossa ja edesauttaa Sinun sopeutumistasi opiskelijaelämään sekä suorittaa 

edunvalvontaa monella eri saralla. Fortiksen nimi kumpuaa latinasta ja tarkoittaa vah-

vaa sekä väkevää. Fortiksen hallitus haluaa toivottaa fuksit mitä lämpimimmin terve-

tulleeksi Kuopioon opiskelemaan farmasiaa ja tavoitteenamme on saada teidät kaikki 

tuntemaan olonne kotoisaksi ja haluamme että pääsette kaikki mukaan opiskelijaelä-

mään. Miten aiomme sen tehdä? Antakaahan kun kerron. 

 

Fortiksen tärkein tehtävä on huolehtia jäsentensä edunvalvonnasta kampuksella ja 

järjestää mukavaa tekemistä myös kampuksen ulkopuolella. Oli asia siis pieni taikka 

suuri, kannattaa aina olla yhteyksissä meihin, niin pyrimme parhaamme mukaan aut-

tamaan teitä ongelmissa tai ottamaan ehdotukset vastaan suunnitellessamme uusia 

tapahtumia. Haluamme, että jokaisella on mukava opiskella ja meillä on nollatole-

ranssi kiusaamisen ja syrjimisen suhteen.  

 

Tilaamme teille Fortiksen tummanvihreät haalarit, jotka ovat kiinteä osa yliopiston 

opiskelukulttuuria. Toimitamme myös ainejärjestön omaa jäsenlehteä nimeltä Dilutus, 

joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja jonka voi noutaa Fortiksen toimistolta ja jat-

kossa myös Fortiksen ilmoitustaululta.  

 

Kannustamme kaikkia lähtemään heti mukaan ainejärjestötoimintaan! Ota seuran-

taan Fortiksen facebook, instagram (@fortisry) ja käy nettisivuillamme tutustumassa 

toimintaamme. Jos mitään kysymyksiä ilmenee, saa ne lä-

hettää rohkeasti sähköpostiin pj@fortis.fi. 

 

Älä epäröi kysyä, vastaa syksyllä useimpaan asiaan ”kyllä” 

ja lupaamme että sinulla tulee olemaan edessäsi paras 

syksy ja opiskeluaika ikinä.  

 

Vielä kerran onnittelut opiskelupaikastasi! 

 

 

Heli Saari 

Hallituksen puheenjohtaja 

Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry 
 

 

 

 

mailto:pj@fortis.fi


LABRATAKKITILAUS 

 

Fortiksen yhteistyökumppani Teva Oy on mukana ottamassa Fortiksen fukseja vas-

taan tarjoamalla yhdessä Fortiksen kanssa kaikille halukkaille ilmaisen labratakin, joka 

tulee tarpeeseen jo ensimmäisenä syksynä eri kursseilla. Mikäli haluat tällaisen Tevan 

logolla varustetun takin, täytä QR-koodin takaa löytyvä e-lomake viimeistään 14.8! 

 

 
 

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/26161/lomake.html  

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/26161/lomake.html


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/



