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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


 

Tervetuloa opiskelemaan 

oikeustieteiden laitokselle! 

Lämpimät onnentoivotukset opiskelupaikan johdosta! Tässä oppaassa on tärkeää tietoa opinto-

jen aloittamiseen ja oikeustieteiden opiskeluun liittyvistä keskeisistä asioista. Tutustuthan oppaa-

seen huolella! 

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen opiskelijarekisteriin 

Jotta voit aloittaa opinnot, sinun tulee  

1) ottaa opiskelupaikka vastaan sähköisesti opintopolku.fi:n Oma opintopolku -palvelussa. Mikäli 

et ota vastaan opiskelupaikkaa määräajassa, menetät sen.  

2) ilmoittautua opiskelijarekisteriin. Ohjeen löydät UEF Kamusta: https://kamu.uef.fi/ Huomaat-

han, että vain läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija saa suorittaa opintoja. 

 

Opintojen aloittaminen  

Syksyllä opinnot käynnistyvät Orientaatio yliopisto-opiskeluun -opintojaksolla, jonka aikana 

mm. tutustut oikeustieteiden laitokseen ja oikeustieteiden opiskelukäytäntöihin, opit tuntemaan 

yliopiston opiskelijoille tarjoamia palveluita, ja tutustut toisiin opiskelijoihin ylempien vuosikurs-

sien opiskelijoiden vetämissä tuutoriryhmissä. Tänä syksynä orientaatio pidetään osin etänä, osin 

lähitapaamisina. Lähetämme uusille opiskelijoille ohjeita orientaatiosta sähköpostilla elokuun ai-

kana. Ensimmäisen vuoden opintojen suoritusjärjestys löytyy tästä oppaasta. Tarkemmin opinto-

jen suunnitteluun perehdytään orientaatioviikolla pidettävissä infotilaisuuksissa. Ensimmäisen 

vuoden opintojaksoja järjestetään sekä etänä että lähiopetuksena kampuksella. 

 

Kaikkia opiskelijoita koskevaa tietoa löydät Kamusta Opiskelijan käsikirjasta. Tutustu erityisesti 

Uudelle opiskelijalle -materiaaleihin. Oikeustieteiden opintoyhteisöstä löydät tärkeää tietoa 

oikeustieteiden opintoihin ja opiskeluun liittyvistä asioista.  

 

Oikeustieteiden opiskelijat -Yammer on laitoksen virallinen tiedotuskanava opiskelijoille. 

Seuraathan ajankohtaista oikeustieteiden opiskelua koskevaa tiedotusta! Linkit Oikeustieteiden 

opintoyhteisöön ja Yammer-ryhmään löydät täältä: https://kamu.uef.fi/student-book/opintoyh-

teisot/ 

 

Opintojaksokuvaukset sekä opetusohjelma (luentojen ja tenttien aikataulut) löytyvät WebOodista. 

WebOodissa on myös oikeustieteiden laitoksen opinto-oppaat, jotka löytyvät Yhteiskuntatieteiden 

ja kauppatieteiden tiedekunnan alta (ks. opintojaksot oppaittain). Opinto-oppaista löydät mm. tut-

kintorakenteet opintojaksoittain sekä sivuaineopintoja koskevat sivuainekokonaisuudet. 

 

Kaikissa opintojen suorittamiseen ja suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä mei-

hin amanuensseihin. Amanuenssien lisäksi uusien opiskelijoiden tukena on koko laitoksen henki-

lökunta ja erityisesti opettajatuutorit. Tiistaina 1.9. klo 13 oikeustieteiden laitoksen henkilökunta 

esittäytyy uusille opiskelijoille, tervetuloa tutustumaan laitoksen väkeen! 

 

Toivomme, että opintosi lähtevät sujuvasti käyntiin ja toivotamme opiskelun iloa, antoisia opiske-

luvuosia ja menestystä opintoihin! 

 

Riitta Sinkkonen    Sanna Vikla 

amanuenssi    amanuenssi 

riitta.sinkkonen@uef.fi, 050 442 3314  sanna.vikla@uef.fi, 050 442 1345   

https://kamu.uef.fi/
https://kamu.uef.fi/student-book/opintoyhteisot/
https://kamu.uef.fi/student-book/opintoyhteisot/
mailto:riitta.sinkkonen@uef.fi
mailto:sanna.vikla@uef.fi


Laitoksen johtajan tervehdys 

Oikeustieteiden laitoksen puolesta haluan esittää lämpimät onnitteluni kaikille uusille julkisoikeu-

den opiskelijoillemme.  

Ensimmäiset julkisoikeuden opiskelijat aloittivat opintonsa Joensuussa vuonna 1997. Julkisoikeu-

den HTK- ja HTM-tutkinnoissa erikoistutaan jo kandidaattivaiheessa syvällisesti johonkin oikeu-

denalaan ja niihin voi sisällyttää laajasti vapaavalintaisia sivuaineita. Julkisoikeuden tutkintojen ra-

kenne mahdollistaa yksilöllisten tutkintokokonaisuuksien rakentamisen erilaisista moduuleista 

opiskelijan henkilökohtaisten valintojen mukaisesti. Tutkintojen työelämärelevanssi on erikoistu-

misen ja erikoistumista tukevien sivuaineopintomahdollisuuksien vuoksi osoittautunut vahvaksi. 

Laitokselta valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin työelämään. Oikeustieteelliseen tutkintoon voi si-

sällyttää sivuaineena myös muiden alojen opintoja. Työelämävalmiuksien näkökulmasta sivuainei-

den suorittaminen on erittäin suositeltavaa. Itä-Suomen yliopiston vapaata sivuaineopinto-oi-

keutta kannattaa hyödyntää opiskelemalla esimerkiksi kauppatieteitä, oikeuspsykologiaa tai kieliä 

monipuolistamaan omaa osaamista. 

 

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos on panostanut toiminnassaan määrätietoisesti siihen, 

että annettava opetus vastaisi nykyaikaisen työelämän vaatimuksia ja perustuisi ajantasaiseen, 

korkeatasoiseen tutkimukseen. Laitoksen henkilökunnan poikkeuksellisen aktiivinen julkaisutoi-

minta on keskeinen näyttö laitoksen toiminnan laadusta tutkimuksen osalta. Kehitämme koko 

ajan yhteistyössä opiskelijoiden kanssa opetusmenetelmiä siten, että laitokselta valmistuvilla 

maistereilla on hyvät valmiudet sijoittua erilaisiin juristiammatteihin. Laitoksen opetuksessa ko-

rostuvat juristille tärkeät ongelmanratkaisu-, tiedonhallinta- ja argumentointitaidot. Työelämässä 

keskeisiä kirjoitus- ja vuorovaikutustaitoja kehitetään pienryhmäopetuksessa, johon laitos on eri-

tyisesti panostanut. Kansainvälisestä urasta kiinnostuneille laitos tarjoaa monipuolisen valikoiman 

englanninkielistä opetusta. Laitoksella on myös runsaasti kansainvälisiä opiskelijoita. 

  

Itä-Suomen yliopiston strategiassa on asetettu tavoitteeksi olla ”oppijan yliopisto”. Yliopiston stra-

tegian mukaan ”Kehitämme koulutuksemme sisältöjä, toteutustapoja ja rakenteita monialaisesti 

ja haastelähtöisesti uusimman tutkimustiedon, työelämärelevanssin ja yhteiskunnan tarpeiden 

pohjalta. Opiskelijat, laadukkaat oppimisprosessit ja opiskeluhyvinvointi ovat toimintamme keski-

össä.” Oikeustieteiden laitos panostaa omalta osaltaan opetuksen kehittämiseen näiden tavoittei-

den saavuttamiseksi. Oikeustieteiden laitokselle on perustettu oikeustieteiden opetuksen kehittä-

misyksikkö (OSKU). Yksikkö toimii avoimena alustana oikeustieteellisen koulutuksen kehittämiselle 

ja laitoksen opetuksen laatutyötä tukevalle yhteistyölle. Lisäksi laitos on mukana useissa valtakun-

nallisissa opetuksen kehittämishankkeissa. Oikeustieteiden laitos on saanut opetuksestaan jatku-

vasti erittäin hyvää palautetta kaikissa arvioinneissa. Muun muassa joustavat etäopiskelumahdol-

lisuudet ovat asia, jota laitos on edelleen kehittämässä. Tavoitteemme on toimia oikeustieteiden 

laitoksella siten, että opiskelijat ovat aktiivisia osallistujia laitoksen kaikessa toiminnassa. Yhteistyö 

opiskelijajärjestöjen kanssa on laitokselle ensiarvoisen tärkeää. Opiskelijoilta saamamme palaut-

teen kautta voimme edelleen parantaa opetuksen laatua ja toimintatapojamme. 

 

Toivon uusien opiskelijoidemme viihtyvän laitoksellamme, tervetuloa Joensuuhun! 

Matti Turtiainen 

oikeustieteiden laitoksen johtaja 



Ensimmäisten viikkojen aikataulu 
Koronavirustilanteen takia yliopiston yhteiset tilaisuudet 

järjestetään vain etänä. Yliopiston yhteisten tilaisuuksien 

etäosallistumislinkit löydät täältä: https://kamu.uef.fi/student-

book/orientaation-aikataulu/   

 

Oikeustieteiden laitoksen orientaatiotilaisuudet järjestetään sekä 

kampuksella että etäyhteydellä. Tilaisuuksiin kampuksella voidaan 

ottaa rajattu määrä opiskelijoita. Ilmoittaudu Weboodissa 

https://weboodi.uef.fi, osallistutko orientaatioon etänä vai 

kampuksella. Löydät orientaation Weboodista koodilla 1131000. Myös 

opintojaksokohtainen ilmoittautuminen tehdään Weboodissa. 

 

Huomaathan, että aikatauluihin on voinut tulla muutoksia tämän oppaan 

painamisen jälkeen. Tarkista aikataulut ja tilat Weboodista. 

Tiistai 1.9.2020  

8.30-9   Akateemisen rehtorin videotervehdys 

9.15–13  Tuutoreiden järjestämää ohjelmaa  

13.15–16   Oikeustieteiden laitoksen esittely 

 mukana opettajatuutorit ja muu henkilökunta 

 

Keskiviikko 2.9.2020 

9-10   Oikeustieteiden opiskelukäytännöt 

10-14  Tietoiskuja yliopiston toiminnoista 

15-17   5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 

 

Torstai 3.9.2020 

8-12  5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 

13.15-14  Kielikeskuksen info oikeustieteiden opiskelijoille 

 

Perjantai 4.9.2020 

12-14  5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta  

Omatoimista opiskelua (5311026 Oikeustieteen perusteet) 

 

Maanantai 7.9.2020 

11-14    Opintojen ohjaus ja opintojen suunnittelu + harjoitteluinfo 

 

Tiistai 8.9.2020 

14-18  5311091 Valtiosääntöoikeus 

 

Keskiviikko 9.9.2020 

9-13  5311091 Valtiosääntöoikeus 

Tiedätkö, 

mikä on 

 akateeminen 
vartti? 

– Kysy  

tuutoriltasi! 

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


15-17  HOPS-työpaja avoimen väylän kautta valituille opiskelijoille (Skype) 

 

Torstai 10.9.2020 

9-13   5311091 Valtiosääntöoikeus 

 

 

Perjantai 11.9.2020 

8.15–16  Omatoimista opiskelua 

 

Tiistai 6.10.2020 

12.15–15  Opiskelutaito- ja opiskeluhyvinvointityöpajat 

15.15–17  Tuutoriryhmien tapaaminen 

 

Lisäksi ensimmäisenä lukuvuonna on luvassa: 

- Opettajatuutorien verkkotapaaminen 23.9. klo 13-14.30 

- Opiskelutaitoja tukevia työpajoja  

- Ohjaustapaamisia opettajatuutorien kanssa  

- Opintojen suunnittelu –messut (kevät 2021) 

o Oppiaineiden esittely 

o HOPS 

o Työelämätietoa 

 

Syyslukukaudella oikeustieteiden laitos järjestää yhteistyössä ainejärjestöjen, opiskelijatuutorei-

den sekä ELSA Joensuun kanssa yhteisoppimiseen perustuvia opintopiirejä, joiden tarkoituksena 

on tukea opintojaksojen suorittamista, lisätä opiskelumotivaatiota sekä vahvistaa opiskelijoiden 

yhteisöllisyyttä ja jaksamista. Opintopiireissä mm. tehdään yhdessä luennoilla annettuja tehtäviä, 

valmistaudutaan tenttiin ratkomalla vanhoja tenttikysymyksiä sekä keskustellaan opiskelun ja op-

pimisen solmukohdista. Opintopiiriin osallistuminen on vapaaehtoista. Opintopiiritoiminta käyn-

nistyy syyskuun alussa ensimmäisten viikkojen luentojen yhteydessä. 

 

 

Seuraa tiedotusta Oikeustieteiden opiskelijat -Yammerissa! 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Henkilökohtainen opintosuunnitelma   

Mikä HOPS on? 

HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma on opintojen suunnittelun väline. HOPSin tarkoi-

tuksena on auttaa muodostamaan kokonaiskuva tutkinnosta ja siihen sisältyvistä opinnoista sekä 

niiden etenemisestä. HOPSissa hahmotellaan tutkintoon sisältyville opinnoille suoritusaikataulu ja 

laaditaan suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi. Opintojen edetessä suunnitelma tarkentuu ja 

HOPSia päivitetään. HOPSiin kuuluu myös omien lähtökohtien, tavoitteiden, urasuunnitelmien ja 

opiskelutaitojen pohdinta. 

 

HOPSin laatimisen lähtökohtana on tutkintorakenne, joka löytyy tästä oppaasta.  Jo opintojen al-

kuvaiheessa HOPSiin kannattaa sisällyttää myös mahdollinen kansainvälinen vaihto-opiskelu ja 

työharjoittelun suorittaminen. HOPS:ia suunnitellessaan opiskelija voi mahdollisuuksiensa mu-

kaan ottaa huomioon myös työelämän tarpeet sekä omat uratoiveensa, ja valita valinnaisista opin-

noista näitä toiveita ja tarpeita tukevia opintoja. 

 

HOPSin laadinnassa opiskelijan apuna ovat amanuenssit ja opettajatuutorit, jotka pyrkivät tarjoa-

maan tukea ja ohjausta opiskeluun liittyvien valintojen tekemisessä sekä opintojen suunnittelussa. 

 

Mitä HOPSin laatimisessa tulee ottaa huomioon? 

 Tutkintojen tavoitteelliset suoritusajat (3+2 vuotta) 

 Opintotuen saamisen edellytykset (keskimäärin 5 op/kk) 

 Varattava aikaa myös lukemiseen, tenttikirjat hankittava hyvissä ajoin. 

 Vaihto-opiskelu osaksi HOPSia! 

 Muut ajankäyttöön vaikuttavat seikat (töissäkäynti, harrastukset, perhe-elämä). 

 Oppimistapa/-tyyli, omat vahvuudet ja heikkoudet oppijana 

 

Miten HOPS tehdään? 

 OodiHOPS WebOodissa tai esim. Excel 

 HOPSin laadinnassa lähtökohtana on tutkintorakenne. 

 Kielikeskuksen antamien suositusten mukaisesti kieli- ja viestintäopinnot suoritetaan 2. 

lukuvuodesta alkaen. 

 Ks. tarkempia ohjeita Oikeustieteiden opintoyhteisöstä. 

 

 

  

LUE LISÄÄ AIHEESTA  

OSOITTEESSA  

https://studentuef.sharepoint.com/sites/oikeustieteidenopintoyhteiso 

 

https://studentuef.sharepoint.com/sites/oikeustieteidenopintoyhteiso


Opintojen ohjaus oikeustieteiden 

laitoksella  

Yliopisto-opiskeluun liittyy akateeminen vapaus, mutta myös vastuu. Yliopistossa opiskelijalla on 

vapaus tehdä opiskeluaan koskevia valintoja ja suunnitella opintojaan. Samanaikaisesti opiskeli-

jalla on kuitenkin vastuu omasta oppimisestaan ja opintojen etenemisestä. Vastuu voi tuntua 

aluksi raskaalta, mutta tukea ja ohjausta on saatavilla opiskelijatuutoreilta, opettajatuutoreilta 

sekä koko laitoksen henkilökunnalta. Olemme keränneet tietoa ja vinkkejä opintojen suunnitte-

luun, opiskelutekniikkaan ja esim. tenttiin lukemiseen Oikeustieteiden tukipolku -Moodleen. Alus-

talla voi myös kysyä mieltä askarruttavista asioista. Lämpimästi tervetuloa mukaan! 

OPETTAJATUUTORIT 

Tarja Koskela 

Maija Moisio 

Hanna Partinen 

Virve Valtonen 

 Uusien opiskelijoiden osallistaminen 

yliopistoyhteisöön 

 Oppimista tukevat työpajat ja 

tapaamiset 

 HOPS: pää- ja sivuainevalinnat 

 Ongelmat opintojen etenemisessä 

AMANUENSSIT 

Riitta Sinkkonen 

Sanna Vikla 

 Ohjaus opintojen alkuun 

 Yleinen opintoneuvonta 

 HOPSit 

 Hyväksilukemiset 

 Kokonaisuusmerkinnät ja tutkinnon 

koostaminen (valmistuminen) 

KV-KOORDINAATTORI 

Mia Kilpeläinen 

 Antaa yleistä neuvontaa ja ohjausta 

vaihto-opintomahdollisuuksista 

 Suunnittelee vaihto-opintoja yh-

dessä opiskelijan kanssa 

HARJOITTELUVASTAAVA 

Elisa Silvennoinen 

 Neuvonta 

 Harjoittelusopimukset 

 Harjoitteluraportit 

KANDISEMINAARIEN OHJAAJAT 

 

 Auttavat opiskelijaa kandidaatin-

tutkielman aiheen valinnassa 

 Ohjaavat opiskelijan kandidaatin-

tutkielman 

GRADUSEMINAARIEN OHJAAJAT   Laativat opiskelijan kanssa maisteri-

vaiheen HOPSin (syventävät opinnot, 

sivuainevalinnat) 

 Auttavat opiskelijaa graduaiheen va-

linnassa 

 Ohjaavat opiskelijan gradun 

OPINTOJAKSOJEN VASTUUOPETTAJAT  Antavat sisältöopetusta ja siihen liit-

tyvää ohjausta 

OPISKELIJATUUTORIT 

 

 Perehdyttävät osaltaan yliopisto-

opintoihin opintojen alkuvaiheessa 

 Toimivat vertaistukena opiskelijalle 

 Järjestävät opiskelijatapahtumia ja 

vapaa-aikaa 

https://moodle.uef.fi/course/view.php?id=27595


Opintojen rakenne 

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto 180 op, 3 vuotta 

 

Viestintä- ja aloitusopinnot 14 op 

1131000  Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op 

5311016  Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 1 op  

8011852  Kirjoitusviestintää oikeustieteiden opiskelijoille 2 op  

8011876  Puheviestintää oikeustieteiden opiskelijoille 2 op  

8012852  Ruotsia oikeustieteiden opiskelijoille 4 op  

8013853  Academic English for Law 4 op 

Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op  

Oikeusajattelun perusteet 15 op 

5311026  Oikeustieteen perusteet 1 op 

5311027  Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op  

5311015  Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op  

5311028  Johdatus oikeusteoriaan 4 op   

5311418  Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op  

Yksityisoikeuden opinnot 15 op 

5311636  Yksityisoikeuden perusteet 5 op  

5311605  Sopimusoikeus 5 op 

5311610  Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op 

Julkisoikeuden opinnot 25 op 

5311091  Valtiosääntöoikeus 5 op   

5311304  Yleishallinto-oikeus 5 op 

5311204  Vero-oikeuden perusteet 5 op 

5311104  Eurooppaoikeuden perusteet 5 op 

5311704  Ympäristöoikeuden perusteet 5 op  

Rikos- ja prosessioikeuden opinnot 5 op 

5311504  Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op  

Pääaineen perus- ja aineopinnot 60 op 

(saa sisältää 19 op muita oikeustieteen 

opintoja) 

Tarkemmat opintojaksoluettelot ovat oppi-

aineiden yhteydessä.  

Valinnaisia opintoja 46 op 

 

 

Opintojen suositeltu suoritusjärjestys, 1. opiskeluvuosi 

 

Huom! Tarkasta aikataulut WebOodista ennen opetuksen alkamista. 

 

Syyslukukausi 

5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op verkkokurssi   

5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op 3.-4.9. 

5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 9.-17.9. 

5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op 23.9.-15.10. 



5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op luentotallenteet 

5311028 Johdatus oikeusteoriaan 4 op 6.-14.11. 

5311504 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op luentotallenteet 

Kevätlukukausi 

5311104 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op 7.-13.1. 

5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op 19.1.-9.2. 

5311605 Sopimusoikeus 5 op 16.-24.2. 

5311610 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op 3.-18.3. 

5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op 29.3.-12.5. 

5311418 Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op 14.-21.4. 

5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op 3.3.-25.5. 

 

2. opiskeluvuosi 
 Valitse pääaineesi seuraavista: eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, lainsää-

däntötutkimus, rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus, siviilioikeus tai ympä-

ristöoikeus 

 Laadi henkilökohtainen opintosuunnitelma 

 Aloita pääaineen perusopintoja (25 op) sekä aineopintoja.  

o ks. perusopintoihin ja aineopintoihin kuuluvat kurssit opinto-op-

paasta/Weboodista. 

o aineopintoihin saa sisällyttää enintään 19 op myös muita oikeustieteen opin-

toja kuin ko. oppiaineen aineopintojaksoja. 

 Aloita sivuaineopintoja/valinnaisia opintoja.  

o Suositellaan ainakin yhden perusopintokokonaisuuden suorittamista. 

o Sivuaineet/valinnaiset opinnot voivat olla mitä tahansa yliopistotasoisia opin-

toja 

 Tee kieliopinnoista:  

o English Academic Reading Skills for Law 4 op 

o Ruotsia oikeustieteiden opiskelijoille, kirjallinen ja suullinen taito 4 op 

o Ks. kieliopintojen suositeltu suoritusjärjestys sekä vaihtoehtoiset suoritusta-

vat kielikeskuksen www-sivuilta: uef.fi/kielikeskus tai tämän Oikeustieteiden 

opintoyhteisöstä. 

3. opiskeluvuosi 

 Tee aineopinnot loppuun + suorita kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op  

o kandidaatin tutkielmaan ja seminaariin kuuluu pakollisena suorituksena 

5311005 Oikeudellisen tiedon hankinta sekä kypsyysnäyte, joka suoritetaan 

laatimalla tiivistelmä kandidaatin tutkielmasta. 

 Opiskele sivuaineen opinnot/valinnaiset opinnot valmiiksi. 

 Suorita kieliopinnoista:  

o Kirjoitusviestintää oikeustieteiden opiskelijoille 2 op 

o Puheviestintää oikeustieteiden opiskelijoille 2 op 

  

http://www.uef.fi/fi/web/kielikeskus


Hallintotieteiden maisterin tutkinto 120 op, 2 vuotta 

 

Pääaineen syventävät opinnot 60 op 
Syventävät harjoitusseminaarit 10 op 

5311007 Harjoittelu 8 op 

5311014 Seminar on International Dispute Settle-

ment 5 op 

5311029 Oikeustapauskilpailut 5–15 op 

5311030 Juristin viestintä- ja vuorovaikutustaidot 

5 op 

5311095 Lainvalmistelu 5 op 

5311112 Economic and Institutional European 

Law 5 op 

5311119 Economic and Monetary Union: Histori-

cal, legal and economic approaches to the Euro-

pean common currency 5 op 

5311217 Vero-oikeuden oikeustapausharjoitukset 

5 op 

5311218 Kansainvälinen verosopimusoikeus 5 op 

5311312 Hallintomenettelyn ja hallinnon oikeus-

suojan harjoitukset 5 op  

5311314 Laillisuusvalvonta 5 op 

5311317 Digitalisaatio ja oikeus 5 op 

5311320 Ulkomaalaisoikeus 5 op 

5311321 Taiteen ja kulttuuritoiminnan oikeudelli-

set kysymykset 5 op 

5311322 Hyvinvointioikeuden ja sosiaalityön mo-

niammatillinen klinikka 5 op 

5311324 Ulkomaalaisoikeuden jatkokurssi 5 op 

5311417 Lainsäädäntötutkimuksen erityiskysy-

myksiä 5 op 

5311421 Politikan oikeus 5 op 

5311507 Rikosten seuraamukset 5 op 

5311516 Esitutkinta ja pakkokeinot 10 op 

5311520 Restoratiivisen oikeuden peruskurssi 5 

op      

5311522 Tuomioistuimen pääkäsittelyseminaari 5 

op 

5311523 Prosessioikeuden ajankohtaisseminaari 

5 op 

5311524 Advocacy and Alternative Dispute Reso-

lution in Theory and Practice 5 op 

5311621 Client Consultation 5 op 

5311625 Julkiset hankinnat 5 op 

5311628 Jäämistösuunnittelu 5 op 

5311630 Kiinteistöriita 5 op 

5311632 Law and the Internet 5 op 

5311633 Perhe, perintö ja verotus – käytännön 

kurssi 5 op 

5311634 Sopimus ja kolmas 5 op 

5311635 Contract Negotiations 5 op 

Teoria- ja menetelmäopinnot 10 op 

5311910 Oikeudellisen ratkaisun teoria  

5 op 

5311912 Oikeudellinen argumentaatio 5 

op 

5311913 Ennakkopäätösanalyysi 5 op 

5311914 Lainsäädäntötutkimuksen se-

minaari 5 op 

5311915 Väitöskirja-analyysi 5 op 

5311916 Empiirisen oikeustutkimuksen 

seminaari 5 op 

5311917 Oikeustapauspiiri 5 op 

5311918 Philosophy of Human Rights  

5 op 

5311921 Kriminologian menetelmät 5 

op 

5311922 Oikeusfilosofia 5 op  

5311923 Comparative Law 5 op 

5311925 Oikeushistoria 5 op 

5311927 Oikeussosiologia 5 op 

5311930 Rikollisuuden ja kontrollipolitii-

kan historia 5 op 

5311933 Approaches for Empirical Legal 

Research 5 op  

5311934 Kriminologian lukupiiri 5 op 

5311937 Hyvinvoinnin filosofia 5 op 

5311938 Lainsäädäntötutkimuksen teo-

ria  

5 op 

5311939 Hyvinvointioikeudellinen tutki-

mus 5 op 

 

 



5311651 Kollektiivinen työoikeus – kansallisia ja 

kansainvälisiä näkökulmia 5 op 

5311652 Vahingonkorvausoikeuden keskeisiä ky-

symyksiä 5 op 

5311650 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työoikeu-

dessa 5 op 

5311658 Trade, Development and Innovation 

Regulation 5 op 

5311662 Eurooppalaistuvan yksityisoikeuden 

ajankohtaisia kysymyksiä  

5 op 

5311663 Yksityiselämäsuoja ja sananvapaus työ-

oikeudessa 5 op 

5311666 Yrittäjyyden oikeudellisia ongelmia 5 op 

5311667 Transnational Commercial Law 5 op 

5311713 Vesioikeus 5 op 

5311715 Ympäristöoikeuden oikeustapausharjoi-

tukset 5 op 

5311717 Ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vai-

kutusten arviointi 5 op 

5311722 Seminar on International and European 

Env. Law 5 op 

5311730 Metsäoikeus 5 op 

5311739 Kiertotalouden oikeus 5 op 

5311740 Case Study: Law-making in the Circular 

Economy 6 op 

5319110 Int. Environmental Negotiations: Simula-

tion Exercise 5 cp 

5311900 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op 

Pakolliset opinnot 6 op 

5311001 Henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 

op  

8013852 Advanced English Academic and  

Professional Communication for Law 4 op 

Valinnaiset opinnot 54 op 

4. opiskeluvuosi 

 Laadi henkilökohtainen opintosuunnitelma, 2 op (keskustelu graduohjaajan kanssa). 

 Suorita pääaineen syventävien opintojen teoria- ja menetelmäopinnot, yht. 10 op ja sy-

ventävät harjoitusseminaarit, yht. 10 op (ks. kurssit opinto-oppaasta) 

 Aloita sivuaineopintojen/valinnaisten opintojen opiskelu 

- Sivuaineet/valinnaiset opinnot voivat olla mitä tahansa yliopistotasoisia opin-

toja. 

- Voi myös jatkaa HTK-tutkintoon suoritettua sivuainetta (esim. jos HTK-

tutkinnossa on ollut sivuaineena hallinto-oikeuden perusopinnot, HTM-

tutkintoon voi suorittaa hallinto-oikeuden aineopinnot). 

 Suorita Advanced English Academic and Professional Communication for Law 4 op 

5. opiskeluvuosi 

 Ilmoittaudu graduseminaariin (5311900) ja kirjoita gradu. 

 Tee sivuaineopinnot/valinnaiset opinnot loppuun. 

 



TUTKINTORAKENNE (HTM 120 op) 
 

Julkisoikeus, suoraan HTM-tutkintoon valitut opiskelijat 

 

HTM-tutkinto muodostuu pääaineen perus-, aine- ja syventävistä opinnoista. Lisäksi täydentävinä 

opintoina suoritetaan 5311000 Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op, jotka eivät sisälly HTM-

tutkintoon. Opintojen suorittaminen aloitetaan yleisistä oikeusjärjestysopinnoista. 

 

HTM-tutkinnon pääaineopinnot suoritetaan jossakin seuraavista oppiaineista: eurooppaoikeus, fi-

nanssioikeus, hallinto-oikeus, lainsäädäntötutkimus, rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutki-

mus, siviilioikeus tai ympäristöoikeus. 

 

Pääaine valitaan opintojen kuluessa ja se ilmoitetaan opintorekisteriin oikeustieteiden opintoyh-

teisöstä löytyvällä lomakkeella.   

 

Suoraan HTM-tutkintoon valittujen opiskelijoiden ei tarvitse suorittaa englannin kielen syventävää 

kurssia (Advanced English Academic and Professional Communication for Law 4 op). HOPS eli hen-

kilökohtainen opintosuunnitelma tulee laatia, vaikka siitä ei saakaan opintopisteitä. Ohjeita HOP-

Sin laadintaan löytyy oikeustieteiden opintoyhteisöstä. 

 

Pääaineesta riippuu, mitkä perusopintoihin kuuluvista opintojaksoista ovat pakollisia (ks. opinto-

opas/WebOodi). Aineopintoihin kuuluu aina pakollisena suorituksena Kandidaatin tutkielma ja se-

minaari 10 op sekä 5311005 Oikeudellisen tiedon hankinta 0 op, jotka suoritetaan aineopintojen 

loppuvaiheessa. Jos kypsyysnäyte on suoritettu aikaisempaan tutkintoon, sitä ei tarvitse enää suo-

rittaa uudestaan, vaan se voidaan hyväksilukea HTM-tutkintoon.  

 

Aineopintojen loppuvaiheessa tulee olla yhteydessä pääaineen professoriin ja sopia hänen kans-

saan syventävien opintojen suorittamisesta. 

 

Poliisipäällystötutkinnon (poliisialan ammattikorkeakoulututkinnon) suorittaneilla HTM-

tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Tutkinnon syventävät opinnot (60 op) suoritetaan 

pääaineena rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus. Sivuaineopinnot suositellaan suorit-

tamaan hallinto-oikeudesta, laskentatoimesta tai johtamisesta. Sivuaineopinnot (väh. 60 op) mää-

ritellään opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. Poliisihallinnossa tutkinto tuot-

taa kelpoisuuden PolHalA 16 §:n mukaisiin vaativiin rikostorjunnan, hallinnon ja talouden kehit-

tämis- ja asiantuntijatehtäviin sekä päällikkötason johtotehtäviin.  

 
  



Oikeustieteiden opiskelun yleiset 

periaatteet 

Luennot ja seminaarit 

 

 Opiskelu on melko joustavaa:  

- Luennoille ei ole osallistumispakkoa, ellei siitä ole opintojaksokuvauksessa 

erikseen määrätty (ks. opintojaksokuvaukset WebOodista). 

- Seminaarimuotoisten opintojaksojen suorittaminen kuitenkin edellyttää aina 

osallistumista seminaaritapaamisiin. 

 Ilmoittautuminen WebOodissa koskee kaikkia opintojaksoja.  

- Luennoille ja tentteihin ilmoittaudutaan erikseen. 

- Ilmoittautuminen opintojaksoille alkaa lukukauden alussa, tentteihin 60 vrk 

ennen tenttiä. 

- Mahdollisista opetusaikatauluun tulleista muutoksista ilmoitetaan luen-

noille/seminaariin ilmoittautuneille. 

 Luentoja ei tentitä erikseen, jos siitä ei ole opetussuunnitelmassa mainittu. 

 Opintojaksojen kirjallisuusmuutokset päivitetään WebOodiin – syytä varmistaa ennen 

tenttiin ilmoittautumista. 

 

 

Kuulustelut 

 

  Tentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa viimeistään 10 vrk ennen tenttiä.  

- Lähtökohtaisesti myöhästyneitä tentti-ilmoittautumisia ei oteta vastaan (ten-

taattori päättää). 

- Etätentteihin ei oteta lainkaan vastaan myöhästyneitä ilmoittautumisia. 

 Tenttiajankohdat löytyvät WebOodista tai tenttitaulukosta. 

 Tentistä saa poistua 30 minuutin kuluttua kuulusteluajan alkamisesta, kuulusteluajan 

katsotaan aina alkavan tasatunnilta. 

 Tenttiminen on mahdollista myös Kuopion kampuksella (ei ole etätenttimistä). 

 Etätenttiohjeet löytyvät Oikeustieteiden opintoyhteisöstä. 

 Tentit pohjautuvat opetussuunnitelmassa ilmoitettuun oppimateriaaliin ja säädöksiin, 

jos muuta ei ole ilmoitettu. Säädökset muutoksineen on hallittava sellaisina kuin ne ovat 

kuulusteluhetkellä voimassa, jollei jonkin opintojakson osalta ole toisin ilmoitettu. 

 Kukin opintojakso suoritetaan yhdellä kertaa, jollei opetussuunnitelmassa ole toisin to-

dettu. 

 Englanninkielisten opintojaksojen kuulustelussa voi vastata suomeksi tai englanniksi, jos 

muuta ei ohjeistettu. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Tuutoreiden tervehdys ja yhteystiedot 

Hei fuksi! 

 

Onnittelut opiskelupaikastasi ja lämpimästi tervetuloa Itä-Suomen yliopistoon! Me tuutorit 

olemme täällä auttamassa opiskelusi hyvin käyntiin. Meihin saa ottaa yhteyttä matalalla kynnyk-

sellä, jos jokin asia askarruttaa. Mahtavaa saada sinut osaksi upeaa ainejärjestöämme Legio Os-

tiensista! 

 

Nähdään syksyllä!  

Terkuin: Peppina, Emilia, Valtteri, Laura, Siiri ja Marika  
 

 
Vasemmalta: Valtteri Halonen, Laura Merisaari, Marika Juntunen, Peppina Iivonen, Siiri Huotari ja 

Emilia Puolakka. 

 

Marika Juntunen 

fuksivastaava 

040 0369171 

marijun@uef.fi 

Peppina Iivonen 

etäopiskelijoiden yhteyshenkilö 

044 2928480 

peppini@uef.fi 

Emilia Puolakka 

050 4657558 

emipuo@uef.fi 

 

Valtteri Halonen 

0451340445 

valha@uef.fi 

Siiri Huotari 

0445187038 

shuotari@uef.fi 

Laura Merisaari 

0452344177 

mialaura@uef.fi 



 

Hei uusi legiolainen! 

Ensimmäiseksi haluaisin onnitella sinua opiskelupaikan johdosta ja toivottaa sinut tervetulleeksi 

opiskelemaan julkisoikeutta. Legio Ostiensis ry on Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja 

kauppatieteiden tiedekunnassa oikeustieteiden laitoksella erikoisjuristeiksi opiskelevien ainejär-

jestö. Legion ensisijaisena tehtävänä on huolehtia jäsentemme eduista, mutta ainejärjestömme 

on tunnetusti jäsentensä näköinen yhdistys, joka tuo opiskelijat yhteen. Legion tehtävänä on luoda 

sisältöä opiskelijaelämääsi mm. työelämätapahtumien, vapaa-ajan aktiviteettien, liikuntavuorojen 

ja upeiden akateemista iltapukujuhlien muodossa. Legion avulla moni Joensuuhun muuttanut on 

muodostanut elämänikäisiä ystävyyssuhteita ja vähintäänkin saanut vertaistukea oikeustieteiden 

vaativiin kursseihin.  

Poikkeusolot huomioiden, haluan erityisesti rohkaista sinua muuttamaan opiskelijakaupunkiisi Jo-

ensuuhun, jos se on ollut alkuperäisen suunnitelmasi mukaista. Opintojen aloittaminen tuo mu-

kanaan uuden elämänvaiheen, joka kannattaa ottaa avosylin vastaan. Yliopisto-opinnot tuo itses-

sään paljon uusia asioita ja kaikkien on tärkeä päästä ryhmäytymään vuosikurssilaistensa kanssa 

jo heti opintojen alkaessa. Uusi elämänvaihe voi luonnollisesti jännittää ja haluamme olla tukenasi 

ja auttaa sinua löytämään uusia tuttavuuksia ja tuoda moninaista sisältöä opiskelijaelämääsi. 

Vaikka syksyllä opinnot jatkuvat etänä, lupaamme tästä huolimatta olla tuutoreiden kanssa otta-

massa teidät avosylin vastaan ja pyrimme järjestämään uusille fukseille unohtumattomat fuksivii-

kot! Legio Ostiensis ry on myös etäopiskelijoidensa ainejärjestö. Huolehdimme aktiivisesti siitä, 

että etäopiskelijoiden edut otetaan huomioon mm. kurssien suunnittelussa. Etäopiskelun mahdol-

lisuus on Itä-Suomen yliopiston ylpeyden aihe ja vaalimme tätä mahdollisuutta myös jatkossakin. 

Opintojen alkaessa otamme etäopiskelijat mukaan ryhmäytymiseen ja pidämme huolta siitä, että 

löydätte toisenne vertaistukea ja verkostoitumista varten. Etäjäsenemme ovat aina tervetulleita 

Legion tapahtumiin Joensuussa sekä ympäri Suomen. Perinteisesti Legiolla on tapana jalkautua 

myös Helsinkiin työelämäexcursioita varten, jolloin pääkaupunkiseudulla asuvat etäjäsenemme 

ovat helposti päässeet mukaan.  

Haluan vielä painottaa, että Legio on teitä varten. Olemme ainejärjestönä moninainen joukko opis-

kelijoita, jotka ovat löytäneet toisensa. Legion tapahtumiin voi ja kannattaa osallistua matalalla 

kynnyksellä. Ennen opintojen alkua, sinun kuitenkin kannattaa vielä nauttia ihanasta kesästä ja 

voit rauhassa tutustua ainejärjestömme nettisivuihin ja liittyä jäseneksi osoitteessa www.le-

gio.fi/jasenyys.html, jotta saat jäsenetumme käyttöösi ja pääset heti syksyllä mukaan toimin-

taamme. Jos haluat tutustua joukkoomme vielä paremmin ja fiilistellä tulevaa opiskelijaelämääsi, 

siirry Instagramin puoleen (@legiory). Löydät meidät myös Twitteristä (@legiory) ja Facebookista 

(Legio Ostiensis ry) Jos jokin ainejärjestötoiminnassa jäi askarruttamaan, olethan meihin yhtey-

dessä sähköpostitse hallitus.legio@gmail.com. Autamme mielellämme! Lämpimästi tervetuloa ja 

nähdään syksyllä! 

Zahra Chaikh-Hamad 

Puheenjohtaja 

Legio Ostiensis ry 

http://www.legio.fi/jasenyys.html
http://www.legio.fi/jasenyys.html
mailto:hallitus.legio@gmail.com


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/



