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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 

Opiskelijoiden UEF-tietotori ke 12.8.2020 klo 12-13 verkossa. Ensimmäinen puoli tuntia uusia 

opiskelijoita koskevia asioita, jälkimmäisellä puoliskolla asiat koskevat kaikkia opiskelijoita syksyn 

opetukseen liittyen. Linkin tietotorille sekä ajantasaisen orientaatioviikon ohjelman löydät Ka-

mun uuden opiskelijan sivustolta: https://kamu.uef.fi/student-book/orientaation-aikataulu/  

Orientaatioviikon ohjelma järjestetään pääosin etätilaisuuksina, mutta metsätieteen omia tilai-

suuksia ja tuutorointia on suunniteltu pidettäväksi myös lähiopetuksena.  

TIISTAINA 1.9. 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.30—9.00  

Tervetuloa Itä-Suomen yliopistoon -webinaari. Akateeminen rehtori 

Tapio Määttä. Ks. linkki webinaariin https://kamu.uef.fi/student-

book/orientaation-aikataulu/ 

10.00 
Alkumänty, Carelia-

talon edessä 

Tuutorit ottavat vastaan uudet metsätieteen opiskelijat. Tuutoriryh-

miin jakaantuminen, kampuskierros, lounas.  

14.00 – 16.00 E100, Educa 

Metsätieteiden osaston tervetulotilaisuus. Osaston esittely, esittäyty-

minen, metsätieteen opintoihin ja tutkintoihin perehdytys. Oppiaineen 

vastuuhenkilö Timo Tokola, hops-ohjaaja Olli-Pekka Tikkanen. 

Tilaisuuteen voi osallistua myös verkossa. Linkki tilaisuuteen lähetetään 

uusille opiskelijoille viimeistään pe 28.8.20. 

16.30 – 18.00 Verkossa 

Metsätieteen maisteriopintoihin suoraan valittujen Hops-tilaisuus 

sekä täydentävät opinnot. Oppiaineen vastuuhenkilö Timo Tokola, 

hops-ohjaaja Olli-Pekka Tikkanen, suunnittelija Noora Ala-aho.  

Linkki tilaisuuteen lähetetään uusille opiskelijoille viimeistään pe 28.8.20. 

16.15 →  Tuutoriryhmissä tuutoreiden ilmoittamaa ohjelmaa 

 

 

Osallistu osaston AHOT-infoon, jos sinulla on muualla suo-

ritettuja opintoja, joita haluaisit käyttää metsätieteen tut-

kintoosi. 

 

Info verkossa ke 2.9. klo 9.00 – 9.30.  
 

Linkki tilaisuuteen lähetetään uusille opiskelijoille viimeistään pe 28.8.20. 

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


KESKIVIIKKONA 2.9.  

AIKA PAIKKA OHJELMA 

10.00—14 

Etälive tai  

verkkomateriaalina  

Tietoiskuja: Valitse mieleisesi! Linkit etäsessioihin ja verkkomateriaa-

liin Kamussa: https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/  

Ajantasainen orientaatio-ohjelma etälinkkeineen:  

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

10.00—10.30 

11.00—11.30 

12.30—13.00 

13.30—14.00 

Etälive 

UEF-tunnukset ja tietojärjestelmät opiskelijoille. Tutustumiskierros 

opiskelijoiden IT-palveluihin. Mitä palveluja UEF-tunnuksellani on mah-

dollista käyttää ja miten otan tietoturvan palvelujen käytössä huomioon. 

Kaisa Soininen ja Kaisa Hämäläinen, Tietotekniikkapalvelut 

10.00—10.25 

13.00—13.25 

Etälive 

ISYY – Sinun ylioppilaskuntasi esittäytyy! ISYY on Itä-Suomen yliopis-

ton ylioppilaskunta. ISYYn jäsenenä saat käyttöösi lukuisia palveluja ja 

etuja, kuten opiskelijakortin, kerhoja, edunvalvontaa ja kansainvälistä 

toimintaa. Olet mukana 13 500 opiskelijan yhteisössä! 

10.30—10.55 Etälive 

Erasmus experience in Joensuu with ESN! ESN Joensuu is an interna-

tional student club that brings students together from around the world 

here in Joensuu. We organize fun events, activities and trips, and we look 

forward to having all Finnish students join us! Come and get to know us, 

find out what we do and how you can participate! 

11.00—11.45 Etälive 

Opiskelijan työkalut: WebOodi ja Tuudo. Infossa esitellään WebOodia 

ja Tuudoa ja vastataan opiskelijoiden kysymyksiin. Kaisu Kärkkäinen ja 

Anne Litja, Opintopalvelut 

11.00—11.25 

13.30—13.55 

 

Etälive 

Urapalvelut opiskelijoille: Henkilökohtainen uraohjaus, urasuunnittelu 

ja työnhaun koulutukset, työ- ja harjoittelupaikat uef.fi/aarresaari, val-

mistuneiden sijoittuminen työelämään. Kirsi Vallius-Leinonen, UEF Ura-

palvelut 

11.15—11.30 

11.45—12.00  

12.15—12.30 

Etälive 

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 

milloin vain Verkkomateriaali 
Sivuaineinfo: Yleistä tietoa UEF:n sivuaineista sekä niiden valitsemi-

sesta. Outi Suorsa, Opintopalvelut 

milloin vain Verkkomateriaali Kuopion / Joensuun SYKETTÄ – korkeakoululiikunta 

12.30 – 14.00  Tuutoriryhmissä tuutoreiden ilmoittamaa ohjelmaa 

14.00 – 16.00 

Bor102, Borealis / 

M104, Metria 

Ensimmäisen vuoden kursseille ilmoittautuminen tuutoreiden joh-

dolla. Tilaisuuteen voi osallistua myös verkossa.  

Linkki tilaisuuteen lähetetään uusille opiskelijoille viimeistään pe 28.8.20. 

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


TORSTAINA 3.9. 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

10.15 - 11.00 

 

Verkossa 

 

Info opintojaksolle Johdanto metsätieteisiin ja metsätalouteen 1 

Linkki infoon: https://uef.zoom.us/j/64287318406 

12.00 – 15.00 Kuopiossa Yliopiston avajaiset 

Avajaisten jäl-

keen (n. 15 →)  
 Tuutoreiden kanssa sovitulla tavalla ja aikana (esim. Kampusrysäys) 

PERJANTAINA 4.9.  

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.00—9.00 Puhelimitse 
Opintopsykologi päivystää: neuvontaa mm. opetuksen yksilöllisten opin-

tojärjestelyjen hakemiseen. 

9.00—11 

Etälive tai 

verkkomateriaalina  

Infotilaisuuksia/työpajoja: Valitse mieleisesi!   

Linkit etäsessioihin/verkkomateriaaliin Kamussa:  

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

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

9.00—9.45 ja 

10.15—11.00 

Etälive 

UEF-tunnukset ja tietojärjestelmät opiskelijoille. Tutustumiskierros 

opiskelijoiden IT-palveluihin. Workshopissa mahdollisuus keskustella 

avoimesti digistartissa epäselviksi jääneistä kysymyksistä. Kaisa Soininen 

ja Kaisa Hämäläinen, Tietotekniikkapalvelut 

9.00—9.45 ja 

10.15—11.00 

Etälive Miksi kannattaa lähteä vaihtoon? Ks. tiistain infon kuvaus.  

9.15—10.00  

10.15—11.00 

Etälive 
Opiskelijan hyvinvointipalvelut. Mari Tirronen, opintopsykologi (Joen-

suu) 

9.45—10.30 Etälive Opiskelijan työkalut: WebOodi ja Tuudo. Ks. tiistain infon kuvaus. 

9—11  Etälive 

Kielikeskuksen non-stop-työpaja: Henkilökohtaista neuvontaa kieli- ja 

viestintäopinnoista ja korvaavuuksien hakemisesta. Satu Karhapää-Pu-

hakka (Joensuu) 

milloin vain Verkkomateriaali 
Opiskelija-asunnot Joensuussa, Joensuun Elli Tietopaketti opiskelija-

asumisesta Joensuun Ellillä. 

milloin vain Verkkomateriaali 
Sivuaineinfo: Yleistä tietoa UEF:n sivuaineista sekä niiden valitsemi-

sesta. Outi Suorsa, Opintopalvelut 

9.00—10.30 Etälive 

Urheilijana Itä-Suomen yliopistossa: Tule kuulemaan millaista on olla 

urheilijaopiskelijana UEF:ssa. Joensuun urheiluakatemian esittely/Tarmo 

Koivuranta  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuef.zoom.us%2Fj%2F64287318406&data=02%7C01%7C%7C46a62d43475047156f4408d8173d32ca%7C87879f2e73044bf2baf263e7f83f3c34%7C0%7C0%7C637284898893501294&sdata=Y49Dp4TeZTrN0ocVVkz8ynRg0ZxWyPyaDt%2BGxcd6Ins%3D&reserved=0
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
https://kamu.uef.fi/student-book/orientaation-aikataulu/


TIISTAINA 6.10. HYVINVOINTITYÖPAJAT 

Samansisältöiset työpajat järjestetään webinaareina kolme kertaa peräkkäin klo 12.15-13.00, 

13.15-14.00 ja 14.15-15.00. Valitse kolme pajaa, ja osallistu oman kampuksesi tai molempien 

kampusten yhteisiin pajoihin. Linkit webinaareihin löydät https://kamu.uef.fi/student-book/orien-

taation-aikataulu/ 

 

OHJELMA 

Opiskelukunnon kohotusta: Eväitä sujuvaan opiskeluun. Miten voisin ylläpitää hyvää opiskelumotivaatiota? En-

täpä 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 oppimisen tapoihin yliopistossa. Askarrut-

taako yliopisto-opiskelun muodot ja tavat – miten täällä opiskellaan? Kaipaatko vinkkejä tenttiin valmistautumiseen, 

tai esseen kirjoittamiseen? Tervetuloa kuulolle työpajaan, jossa näkyvöitetään yliopisto-opiskelun monenlaisia opis-

kelutapoja, -menetelmiä ja käytänteitä. 

Opiskelun vuorovaikutustilanteet: kuinka pärjätä jännittämisen kanssa? Itä-Suomen yliopistossa kouluttaudu-

taan aloille, joissa vuorovaikutusosaaminen on keskeistä ammattiosaamista. Millaisia ovat opiskelun vuorovaikutus-

tilanteet? Missä tilanteissa jännitys hyvin tyypillisesti on läsnä? Kuinka kursseista selviää, jos jännittää? Kuinka koh-

tuullistan jännittämistä? Miten jännittämistä voi kesyttää omin avuin ja yhdessä toisten kanssa? Näitä teemoja poh-

dimme työpajassa asiantuntijaopettajan ja yhteisen keskustelun voimin. 

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

massa. Työpajassa saat eväitä arjen hallintaan. Keskustellaan yhdessä läpi mistä hyvä opiskeluarki koostuu. Pohdi-

taan unen, ravinnon, sosiaalisten suhteiden, jännittämisen ja itsestään huolehtimisen merkityksestä sujuvaan ar-

keen. 

Perheellisten/aikuisopiskelijoiden paja: Työpajassa käsitellään työn, perheen ja opiskelun yhteensovittamista hy-

vinvoinnin 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!  

 

Syksyn 2020 opetus 

Itä-Suomen yliopiston opetus jatkuu pääosin etäopetuksena syyslukukaudella 2020 

koronatilanteesta johtuen. Opetusta voidaan tietyissä tapauksissa järjestää myös lä-

hiopetuksena. Myös uusille opiskelijoille voidaan järjestää lähiopetusta heidän sitout-

tamisekseen oppiaineeseen ja yliopistoyhteisöön. Kaikissa tilanteissa otetaan huomi-

oon viranomaisten antamat rajoitukset ja ohjeistukset siten, ettei kenenkään terveys 

ja turvallisuus vaarannu. 

Lisätietoja ja ohjeita koronaepidemian aikana opiskelusta (mm. ohjeistus vakavan ko-

ronavirustaudin riskiryhmään kuuluville) löydät Kamusta https://kamu.uef.fi/student-

book/koronavirus/  

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


Metsätieteen opetusjärjestelyistä syksyn 2020 osalta löydät lisätietoa metsätieteiden 

opintoyhteisöstä https://studentuef.sharepoint.com/sites/metsanopintoyhteiso/Si-

tePages/Korona---opetusmuutokset.aspx 

 

Opintojen ohjaus 

OPINTOJEN OHJEELLINEN AJOITTAMINEN MMK-TUTKINNOSSA 

Kandidaatin tutkinto on yleis-, perus- ja aineopintojen osalta yhtenäinen kaikilla opis-

kelijoilla. Sivuaine ja vapaavalinnaiset muut opinnot ovat opiskelijan valittavissa oman 

kiinnostuksensa mukaan. Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat metsätieteiden pe-

rusopinnoista sekä metsätieteitä tukevista menetelmäopinnoista kuten matematiikka 

ja tilastotiede. Metsätieteiden aineopinnot sijoittuvat toiseen ja kolmanteen opiskelu-

vuoteen sivuaineopintojen ja kieli- ja viestintäopintojen kanssa. Kandidaatin tutkintoa 

varten metsätieteen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (Hops 

MMK) ohjatusti ensimmäisen vuoden kevätlukukaudella Weboodin OodiHopsia käyt-

täen. Ohjeita Hopsin laadintaan löydät metsätieteiden opintoyhteisöstä.  

Seuraavissa taulukoissa on suosituksia opintojaksojen suoritusajankohdiksi. Jotta kan-

didaatin tutkinnon suorittaa kolmessa vuodessa, yhdessä lukuvuodessa on suoritet-

tava keskimäärin 60 opintopistettä (op) opintoja. Vuosittainen 60 op täyttyy esitetyillä 

opintojaksoilla ensimmäisenä opintovuonna. Toisen ja kolmannen vuoden opintoja 

täydennetään lisäksi hopsin mukaisesti muilla opinnoilla (muut pääaineen opinnot, si-

vuaineopinnot).  

 

1. OPINTOVUOSI 

syyslukukausi kevätlukukausi 

Orientaatio yliopisto-opintoihin Hops MMK 

Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun  

tukena 

Matematiikkaa metsätieteilijöille 

Tilastotieteen johdantokurssi Tilastotieteen peruskurssi 

Aineistoanalyysin alkeet metsätieteilijöille Metsänhoidon perusteet ja menetelmät * 

Metsäkasvilajintuntemus * Metsän mittaus * 

Johdanto metsätieteisiin ja metsätalou-

teen 1 ja 2 

Kasvi- ja puumorfologia sekä puuaineksen  

ominaisuudet 

Dendrologian perusteet Metsäteknologian perusteet * 

Metsäluonnon monimuotoisuuden ja  

suojelun peruskurssi 

Metsätieteen perusopintojen kenttäkurssi 

(kesällä) 

Kasvupaikkaoppi *  

Metsätuhot ja -taudit * 
 

 

Metsätieteen perusopintojen kenttäkurssi (10 op) ajoittuu ensimmäisen vuoden jälkei-

seen kesään (touko-kesäkuu). Kenttäkurssi koostuu kuudesta pienemmästä osiosta, 

https://studentuef.sharepoint.com/sites/metsanopintoyhteiso/SitePages/Korona---opetusmuutokset.aspx
https://studentuef.sharepoint.com/sites/metsanopintoyhteiso/SitePages/Korona---opetusmuutokset.aspx


joille pääsemiseksi on suoritettava tietyt edeltävät opintojaksot ennen kenttäkurssin 

alkamista. Nämä kuusi opintojaksoa on merkitty 1. opintovuoden taulukkoon tähdellä *. 

Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena -opintojakso suoritetaan itsenäisesti ver-

kossa. Tämän suorittaminen kannattaa ajoittaa aivan opintojen alkuun. Sovelletun 

geoinformatiikan peruskurssin voit halutessasi suorittaa jo ensimmäisenä opinto-

vuonna.  

 

2. OPINTOVUOSI 

syyslukukausi kevätlukukausi 

Ohjelmointi I – ohjelmoinnin perusteet tai  

Johdatus Python ohjelmointiin 

Työelämätaidot ja ammatillinen  

harjoittelu, luennot 

Laskentatoimen perusteet  Metsäekonomia 

Sovelletun geoinformatiikan peruskurssi Metsäsuunnittelun teoreettiset perusteet 

Metsämaatiede  

Metsätuhojen ja -tautien ekologia ja  

hallinta 

 

Metsän uudistaminen ja kasvatus  

Englannin ja ruotsin kieliopinnot, (kirjoitusviestintä) 

  

3. OPINTOVUOSI 

syyslukukausi kevätlukukausi 

Metsätieteen tiedonhaku  

Metsäsuunnitelman laadinta  

Kaukokartoituksen peruskurssi  

Proseminaari, Kandidaatin tutkielma, Kypsyysnäyte MMK 

Kirjoitusviestintä, puheviestintä 

MAISTERIOPINTOJEN SUUNNITTELU JA OHJAUS 

Maisteriopintojen opintosuunnitelma (Hops MMM) laaditaan kandivaiheen lopussa tai 

maisteriopintojen alkaessa Weboodin OodiHopsilla. On suositeltavaa keskustella opis-

kelusuunnitelmistaan professoreiden ja moduulien vastuuhenkilöiden kanssa ennen 

hopsin laatimista. Hopsin tutkintovaatimusten täyttyminen tarkistetaan ensin osaston 

hallinnossa, jonka jälkeen opiskelija lähettää hopsinsa hyväksyttäväksi Hops-ohjaajal-

leen. Ohjeistuksen Hopsin tekemiseen löydät metsätieteiden opintoyhteisöstä. 

Täydentävien opintojen opintosuunnitelman laativat suoraan maisteriopintoihin vali-

tut opiskelijat heti opintojensa alussa. Ohjeistuksen täydentävistä opinnoista löydät 

metsätieteiden opintoyhteisöstä. Hopsissa määritellään ne opinnot, jotka opiskelijalta 

vaaditaan maisterivalmiuksien saavuttamiseksi. Opiskelija suorittaa näin ollen maiste-

rin tutkinnon (120 op) lisäksi tutkinnon ulkopuoliset täydentävät opinnot (kork. 60 op). 

Täydentävien opintojen tulee olla suoritettuna ennen pro gradu -työn aloittamista. 

Täydentävien opintojen hopsit hyväksyy oppiaineen vastuuhenkilö.  



Opintoja ohjaavat 

Uudelle opiskelijalle opintojen ensimmäinen viikko, kuten koko ensimmäinen vuosi on 

täynnä uusia asioita. Muutat kenties uudelle paikkakunnalle ja aloitat uuden vaiheen 

elämässäsi. Samalla myös tutustut yliopisto-opintoihin ja opiskelijaelämään. Opinto-

jen osalta pätee sama viisaus kuin muussakin elämässä: ”Hyvin suunniteltu on puoliksi 

tehty”. Huolimatta uusista haasteista kannattaa miettiä omia tavoitteita niin opiskelun 

kuin työurankin suhteen jo heti opintojen alussa. 

 

Opintojen suuntaaminen omien tavoitteiden mukaisesti tapahtuu henkilökohtaisen 

opintosuunnitelman (HOPS) pohjalta, jollaisen tulet laatimaan kandidaatin tutkintoa 

varten opettajatutoreiden opastuksella ensimmäisen vuoden keväällä. Kandivaiheessa 

ei ole juurikaan muuta suunniteltavaa kuin 2. opiskeluvuonna aloitettava sivuaine, 

mutta aikataulutusta kannattaa miettiä jo heti opintojen aluksi. Yliopiston muiden lai-

tosten tarjoamia opintokokonaisuuksia on hyvä tarkastella sillä silmällä jo tänä syk-

synä. 

 

Tavoiteajassa (3+2 vuotta) valmistuminen edellyttää keskimäärin vähintään 60 opinto-

pisteen vuositahtia ja maisterivaiheessa opiskelua hidastaa yleisesti alan kesätyöt, 

jotka voivat venyä kevätkesästä alkusyksyyn. Älä jää tavoitteesta ensimetreillä!  

 

Henkilökuntaan tutustut jo heti ensimmäisenä opiskelupäivänä tiistaina 1. syyskuuta 

osastomme esittäytyessä. Metsätieteen osastolla eletään avoimien ovien periaatteella; 

olet tervetullut tapaamaan ketä tahansa henkilökunnasta, mikäli jokin painaa mieltä. 

 

Jokaisella vuosikurssilla on hops-ohjaaja, joka opastaa yhtä vuosikurssia kerrallaan 

opintojen suunnittelussa, opintosuunnitelmien laatimisessa ja muissakin opintoihin 

liittyvissä asioissa. Minä olen sinun vuosikurssisi hops-ohjaaja ja minut tavoittaa säh-

köpostilla, puhelimella tai Borealis-rakennuksen toisesta kerroksesta huoneesta 

Bor271b. 

 

Terveisin hops-ohjaajasi, 

Olli-Pekka Tikkanen 

 

 

 

METSÄTIETEIDEN OSASTON HOPS-OHJAAJA (syksyllä 2020 aloittavat opiskelijat): 

yliopistotutkija Olli-Pekka Tikkanen, olli-pekka.tikkanen(at)uef.fi, 046 9210746 

 

OPPIAINEEN VASTUUHENKILÖ (aiemmin hankitun osaamisen arviointi AHOT, suoraan 

maisteriopintoihin valittujen täydentävät opinnot): 

professori Timo Tokola, timo.tokola(at)uef.fi, 050 4015835 

YLEINEN OPINTONEUVONTA (tutkintovaatimukset, OodiHopsin tekninen tuki): 

suunnittelija Noora Ala-aho, noora.ala-aho(at)uef.fi, 050 4420779 



Opintojen rakenne 

Pääaine on metsätiede. Maisterin tutkinnossa opiskelija suuntautuu syventävissä 

opinnoissaan yhdelle neljästä erikoistumisalasta.  

 

Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä 

(op) ja sitä varten opiskelijan on suoritettava:  

Kaikille yhteiset opinnot 

- Yleisopinnot (3 op) 

- Kieli ja viestintäopinnot (9 op) 

- Metsätieteitä tukevat menetelmäopinnot (37 op) 

Oppiaineen opinnot 

- Metsätieteen perusopinnot (41 op) 

- Metsätieteen aineopinnot (väh. 56 op) 

     -Kandidaatin tutkielma (8 op) 

     -Kypsyysnäyte 

Vapaasti valittavat opinnot 

- Sivuaine (perusopinnot, 25 op) 

- vapaasti valittavat opinnot 

 

Metsätieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelija tunteen kestävän metsätalouden 

keskeiset biologiset, tekniset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset lähtökohdat sekä osaa 

soveltaa niitä erilaisten aineellisten ja aineettomien hyötyjen tuottamiseksi metsäta-

loudessa. Metsätieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee metsätieteellisen 

tutkimuksen keskeiset periaatteet sekä hallitsee kestävän metsätalouden keskeiset 

periaatteet ja sovellutukset erilaisten aineellisten ja aineettomien hyötyjen tuotta-

miseksi. 

MAATALOUS- JA METSÄTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 OP) 

Yleisopinnot (3 op) 
1131000 Orientaatio yliopisto-opintoihin      1 op 
3510001 Hops MMK       1 op 
8024030 Metsätieteen tiedonhaku      1 op 
 
Kieli- ja viestintäopinnot (9 op) 
8013206 English Academic Reading Skills for Forestry   2 op 
8012401 Ruotsia metsätieteiden opiskelijoille, kirjallinen ja suullinen taito 3 op 
8011203 Kirjoitusviestintää biologian ja metsätieteiden opiskelijoille   2 op 
8011449 Puheviestintää luonnontieteiden ja metsätieteiden opiskelijoille 2 op 
 
Metsätieteitä tukevat menetelmäopinnot (37 op) 

Toinen seuraavista ohjelmointikursseista opiskelijan valinnan mukaisesti:  

3621251 Ohjelmointi I – ohjelmoinnin perusteet    5 op 
3621256 Johdatus Python ohjelmointiin     5 op 

 



Lisäksi seuraavat opintojaksot:  

5210102J Laskentatoimen perusteet     6 op 
3510003 Matematiikkaa metsätieteilijöille      8 op 
3510008 Metsäkasvilajintuntemus      2 op 
3510005 Sovelletun geoinformatiikan peruskurssi    3 op 
3510006 Aineistoanalyysin alkeet metsätieteilijöille    1 op 
8034004 Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena   2 op 
3622230 Tilastotieteen johdantokurssi     5 op 
3622231 Tilastotieteen peruskurssi     5 op 
 
Metsätieteen perusopinnot (41 op) 
3511001A Johdanto metsätieteisiin ja metsätalouteen 1   1 op 
3511001B Johdanto metsätieteisiin ja metsätalouteen 2   1 op 
3511002 Dendrologian perusteet       3 op 
3511003 Kasvupaikkaoppi       3 op 
3511004 Metsäekonomia       3 op 
3511005 Metsäluonnon monimuotoisuuden ja suojelun peruskurssi   3 op 
3511006 Metsänhoidon perusteet ja menetelmät     3 op 
3511007 Metsän mittaus        3 op 
3511008 Metsäteknologian perusteet      3 op 
3511009 Metsätieteen perusopintojen kenttäkurssi    10 op 
3511010 Metsätuhot ja -taudit       3 op 
3511016 Kasvi- ja puumorfologia sekä puuaineksen ominaisuudet   5 op 
 
Metsätieteen aineopinnot (väh. 56 op) 
Pakolliset opintojaksot (52 op): 
3512001 Kandidaatin tutkielma (MMK)      8 op 
3512002 Kypsyysnäyte (MMK)       0 op 
3512003 Proseminaari (MMK)       2 op 
3512004 Työelämätaidot ja ammatillinen harjoittelu    2 op 
3512005 Puunhankinta ja energialaitokset      4 op 
3512006 Kaukokartoituksen peruskurssi      3 op 
3512007 Metsämaatiede        4 op 
3512008 Metsien suojelun ekologiset perusteet     3 op 
3512009 Metsän uudistaminen ja kasvatus     5 op 
3512010 Metsäpolitiikka        3 op 
3512011 Metsäsuunnitelman laadinta      5 op 
3512012 Metsäsuunnittelun teoreettiset perusteet     4 op 
3512013 Metsätuhojen ja -tautien ekologia ja hallinta    4 op 
3512015 Saha-, levy- ja muu puutuoteteollisuus     5 op 
 
Valinnaiset opintojaksot (väh. 4 op): 
3512016 Kandidaatin tutkinnon syventävä kirjallisuus    4 op 
3512017 Kansainvälinen metsätalous      4 op 
5311730 Metsäoikeus       5 op 
3515502 Uhanalaisuuden biologia      4 op 

Lisäksi mahdolliset Karelia-ammattikorkeakoulun tarjoamat opintojaksot  

Itä-Suomen metsätalouden opetusyhteistyön toteutussopimuksen mukaisesti.  

 
Pakollinen sivuaine; perusopinnot (väh. 25 op) jossakin oppiaineessa (ei metsätiede). 
Muut opinnot tutkinnon laajuuden 180 op täyttymiseksi.  



Maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon laajuus on 120 op ja sitä varten 

opiskelijan on suoritettava:  

Kaikille yhteiset opinnot 

- Yleis- ja menetelmäopinnot (9-12 op) 

- Kieli ja viestintäopinnot (2 op) 

Pääaineen syventävät opinnot 

-  Kaikille pakolliset opinnot (54 op) 

     -Pro gradu tutkielma (40 op) 

     -Kypsyysnäyte 

 

Erikoistavat syventävät opinnot 

(väh. 28 op) 

-Vähintään kaksi syventävien opintojen  

  moduulia 

Vapaasti valittavat opinnot 

- Muut opinnot (24-27 op) 

- Sivuaine, jollei sitä ole 

suoritettu alemmassa 

korkeakoulututkinnossa 

  

 

MAATALOUS- JA METSÄTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO (120 OP) 

Yleis- ja menetelmäopinnot (9–12 op) 

3510002 Hops MMM       1 op 

Yliopisto-opintoja tai työskentely omalla ammattialalla ulkomailla tai 

kielikeskuksen vieraan kielen (ei 1. vieras kieli) opintoja tai  

muulla tavalla osoitettu kielitaito       3 op 

Edellä lueteltujen lisäksi yksi seuraavista menetelmäopintojaksoista: 

3310001 Fysiikan peruskurssi 1       5 op 

3621666 Innovaatiotoiminnan perusteet – Epic Challenge   5 op 

3510011 Data-driven qualitative methodologies for forest scientists  

and foresters        5 ECTS 

3513165 Foresight methods and applications for the forest sector  5 ECTS 

tai seuraavat kemian kurssit:  

3410101A Kemian perusteet, yleinen ja epäorgaaninen kemia  4 op 

3410101B Kemian perusteet, orgaaninen kemia    2 op 

tai seuraavat tilastotieteen kurssit: 

3622351 Tilastollinen data-analyysi     6 op 

3622223 R-kieli        2 op 

 

Kieli- ja viestintäopinnot (2 op) 

8013204 Advanced English Academic and Professional Communication   

for Biology and Forestry       2 ECTS 

 

Metsätieteen syventävät opinnot (väh. 82 op) 

Kaikille pakolliset syventävät opinnot (54 op):  

3513001 Pro gradu       40 op 

3513002 Kypsyysnäyte       0 op 

3513003 Laudaturseminaari      4 op 

3513004 Loppukuulustelu      6 op 



3513015 Asiantuntijuutta syventävä harjoittelu    4 op 

Erikoistavat syventävät opinnot (vähintään kaksi moduulia)            väh. 28 op 

 

Muut opinnot (24–27 op) 

- Vapaavalinnaiset opinnot niin, että tutkinnon laajuus 120 op täyttyy, esimer-

kiksi kandidaatin tutkinnon sivuaineen perusopintojen täydentäminen aine-

opintotasoisiksi (35 op).  

- Sivuaineen perusopinnot 25 op jossakin oppiaineessa (ei metsätiede), jollei 

sitä ole suoritettu alemmassa korkeakoulututkinnossa sekä tutkinnon laajuu-

den 120 op täyttäminen valinnaisilla opinnoilla.  

SYVENTÄVIEN OPINTOJEN ERIKOISTUMISALAT MODUULEINEEN 

 

Syventävissä opinnoissaan opiskelija suuntautuu jollekin neljästä erikoistumisalasta:  

1) metsien hoito ja metsäekosysteemit 

2) metsänarviointi ja metsäsuunnittelu 

3) metsäekonomia ja -politiikka 

4) metsä-, energia- ja puuteknologia 

 

Erikoistumisalat jakautuvat moduuleihin. Syventävien opintojen moduuleista on sisäl-

lytettävä tutkintoon vähintään kaksi moduulia kokonaisuudessaan. Moduulit voivat 

olla eri erikoistumisaloilta. Pro gradu tehdään siten, että se teemaltaan liittyy kiinteästi 

toiseen tutkintoon sisältyvän moduulin aihealueeseen. Maisterin tutkinnon erikoistumisala 

määräytyy pro gradun aihealueen mukaan. Opiskelija voi liittää vaaditun kahden koko-

naisen moduulin lisäksi tutkintoonsa myös yksittäisiä opintojaksoja muista moduu-

leista niin, että 28 op vaatimus täyttyy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Metsien hoito ja metsäekosysteemit -erikoistumisala 

 

Metsäekologia ja metsien monimuotoisuus -moduuli (12–21 op) 

Vastuuhenkilö professori Jari Kouki 

Vähintään 12 op seuraavista: 

3513127  Current issues in forest conservation and biodiversity 3 ECTS 

3513184  Metsien ekologiset rakenteet (kenttäkurssi)  3 op 

3513007  Luonnonmetsän ekologia     3 op 

3513070  Metsäekologian ja metsien monimuotoisuuden  

tutkimusmenetelmät ja tieteellinen päättely   3 op  

 

MODUULEIDEN OSAAMISTAVOITTEET LÖYDÄT 

WEBOODISTA METSÄTIETEEN OPPAASTA TAI 

LUMETIN OPINTO-OPPAASTA  

kamu.uef.fi/student-book/opinto-oppaat 
 

https://studentuef-my.sharepoint.com/personal/alaaho_uef_fi/Documents/alaaho/Smart%20Start%20ja%20orientaatio/Smart%20Start%202020/kamu.uef.fi/student-book/opinto-oppaat


Lisäksi valinnaisina sisällytettävissä: 

3513010 Lajistokokoelma tai -selvitys     3-6 op 

3513167 Riistametsätalous      3 op 

 

Metsämaan ekologia ja hoito -moduuli (10-26 op) 

Vastuuhenkilö professori Eeva-Stiina Tuittila 

Valitse seuraavista opintojaksoista vähintään 10 op: 

3513169  Metsämaiden vesitalous      3-6 op 

3513123  Metsäekosysteemin ravinnedynamiikka   4 op 

3513175  Carbon dynamics of forest soils    4-7 ECTS 

3513124  Metsämaatieteen artikkeliseminaari    3 op 

3513176 Metsämaatieteen kirjallisuus    4 op 

3710469  Journal Club in Biosphere-Atmosphere Interactions   2 ECTS 

 

Metsänhoito ja metsäbiomassan tuotanto -moduuli (10–22 op) 

Vastuuhenkilö professori Heli Peltola 

Pakollisena seuraavat kaksi opintojaksoa 

3513018  Metsänuudistaminen      5 op 

3513016B  Metsän kasvatuksen ja ekosysteemipalveluiden kirjallisuus1 2 op 

sekä toinen seuraavista opintojaksoista: 

3513065  Silvicultural management of forests for timber production  

and other ecosystem services    3 ECTS 

3513149  Intensive forest management and production of forest biomass 3 ECTS 

Lisäksi valinnaisena sisällytettävissä: 

3513016C  Metsän kasvatuksen ja ekosysteemipalveluiden kirjallisuus2 4 op 

3513170  Forest ecosystem modelling, concepts and applications  2-5 ECTS 

 

Metsien terveys -moduuli (15-18 op) 

Vastuuhenkilö professori Ari Pappinen 

3513011  Metsäeläintiede       6 op 

3513012  Metsäpatologia ja -mikrobiologia    6 op 

3513167  Riistametsätalous      3 op 

Lisäksi valinnaisena sisällytettävissä: 

3513174  Metsien terveys ja hallinta    3 op 

 

 

2. Metsänarviointi ja metsäsuunnittelu -erikoistumisala 

  

Forest mensuration -module (13-16 ECTS) 

Vastuuhenkilö professori Matti Maltamo 

3513029  Advanced remote sensing      5 ECTS 

3513089  Forest inventory and modeling    8 ECTS 

Optional course 

3513155  Spatial optimization and utilization of new data sources 3 ECTS 

  in forest planning 

 



Metsäsuunnittelu -moduuli (13-16 op) 

Vastuuhenkilö professori Timo Pukkala 

3513025  Monitavoitteisen metsäsuunnittelun menetelmät   7 op 

3513026  Päätöksenteko metsätaloudessa     6 op 

Lisäksi valinnaisena sisällytettävissä: 

3513155  Spatial optimization and utilization of new data sources 3 ECTS 

  in forest planning 

 

Forest Information Technology -module (10 ECTS) 

Vastuuhenkilö professori Timo Tokola 

3513027  Forest information systems    5 op 

3513028  Applied geoinformatics 2     5 op 

 

 

3. Metsäekonomia ja -politiikka -erikoistumisala 

 

Metsäekonomia -moduuli (10-16 op) 

Vastuuhenkilö professori Jouni Pykäläinen 

Kurssia 3513144 Metsäekonomian ja –politiikan analyysi ei sisällytetä moduuliin mikäli 

kurssi suoritetaan Metsäpolitiikka –moduuliin. 

3513040  Economics of multiple-use forestry    3 ECTS 

3513144  Analysis of forest economics and policy   6 ECTS 

3513068  Metsäbiotalous       7 op 

 

Forest Policy -module (16 ECTS) 

Vastuuhenkilö tutkimusjohtaja Jukka Tikkanen 

3513144  Analysis of forest economics and policy    6 ETCS 

3513150  Co-management of natural resources   5 ETCS 

3513151  International forest governance and environmental policy 5 ECTS 

 

Venäjän metsätalous -moduuli (10-12 op) 

Vastuuhenkilö professori Jyrki Kangas 

3513044  Forestry in Russia      5 ECTS 

3513046  Venäjän metsätalouden projektityö   5 op 

Lisäksi valinnaisena sisällytettävissä: 

3513045  Venäjän metsätalouden ekskursio    2 op 

 

 

4. Metsä-, energia- ja puuteknologia -erikoistumisala 

  

Materials science -module (11 ECTS) 

Vastuuhenkilö professori Petri Kärenlampi 

3513055  Forest products mechanics     6 ECTS 

3513159  Structure and properties of wood-based materials   5 ECTS 

 

 



Puun hankinta ja korjuu -moduuli (10 op) 

Vastuuhenkilö professori Teijo Palander 

Pakollisena 

3513049  Puunhankinnan johtaminen, logistiikka ja operaatioanalyysi  4 op 

3513177  Puunkorjuun suunnittelu ja harvesterin katkonta   6 op 

 

Paper and instrumentation -module (10 ECTS) 

Vastuuhenkilö professori Petri Kärenlampi 

3513057  Fibrous products      5 ECTS 

3513058  Measurement, scaling and instrumentation   5 ECTS 

 

Forest bioenergy -module (12 ECTS) 

Vastuuhenkilö metsäbioenergian yliopistotutkija 

3513019  Bioenergy markets and policies     6 ECTS 

3513129  Supply and energy use of lignocellulosic biomass  6 ECTS 

 

Wood materials science and biorefining -module (10-20 ECTS) 

Vastuuhenkilö yliopistotutkija Antti Haapala 

Valitse seuraavista opintojaksoista vähintään 10 op: 

3513142 Basics of wood materials science     4 ECTS 

3513135  Innovation management     4 ECTS 

3514017  Industrial forest biotechnology and biorefining  6 ECTS 

3513147  Perspectives to bioeconomy    6 ECTS 

 

SIVUAINEOPINNOT 

Kandidaatin tutkinnon sivuaineeksi on suoritettava perusopinnot (väh. 25 op) jossakin 

oppiaineessa. Sivuaineen voi halutessaan täydentää aineopintotasoiseksi (35 op) 

maisterin tutkinnossa. Ellei sivuaineen perusopintokokonaisuutta ole suoritettu alem-

massa korkeakoulututkinnossa, on se suoritettava maisterin tutkinnossa (esim. suo-

raan maisteriopintoihin valitut amk-tutkinnon suorittaneet). 

Sivuaineeksi valitaan oppiaine metsätieteiden ulkopuolelta oman kiinnostuksen mu-

kaisesti. Vaikka sivuaine on opiskelijan omassa harkinnassa, sivuaineen on tuettava 

pääaineen opintoja. Tavoitteena on, että opinnoista muodostuu järkevä kokonaisuus. 

Sivuainekokonaisuuksista löydät suosituksia metsätieteiden osaston opintoyhteisöstä. 

Suosittuja sivuaineita ovat kauppatieteet, ympäristötiede, oikeustiede, tietojenkäsitte-

lytiede, kielet, ympäristöpolitiikka ja geoinformatiikka.  

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

voi opiskella yliopistossa tarjolla olevia aineita lähes rajoituksetta. Kattavan koosteen 

tarjolla olevista sivuainekokonaisuuksista löydät Kamusta kamu.uef.fi/student-

book/sivuaineopiskelu-uefissa/ sekä WebOodin eri tiedekuntien ja oppiaineiden sivu-

aineoppaista. 

file:///C:/Users/alaaho/Desktop/kamu.uef.fi/student-book/sivuaineopiskelu-uefissa/
file:///C:/Users/alaaho/Desktop/kamu.uef.fi/student-book/sivuaineopiskelu-uefissa/


Tärkeät välineet metsätieteen 

opiskelussa 

❖ UEF-sähköpostiosoitteesi kautta hoituu kaikki opintoihisi liittyvä henkilö-

kohtainen viestittely. Tähän osoitteeseen tulevat viestit kaikista yliopiston jär-

jestelmistä kuten kurssikohtaiset viestit weboodissa/tuudossa ilmoittautumil-

lesi kursseille. Käytä aina ensisijaisesti UEF-osoitettasi asioidessasi opettajien 

ja hallinnon kanssa! 

 

❖ Yammer-ryhmien kautta hoidetaan yleinen kaikkia koskeva tiedotus. Seuraa 

vähintään UEF-opiskelijoiden sekä metsätieteen opiskelijoiden Yammer-ryh-

miä aktiivisesti. 

 

❖ Metsätieteiden opintoyhteisössä studentuef.sharepoint.com/sites/met-

sanopintoyhteiso/ on osaston ohjeistuksia opintojesi tueksi. Täältä löydät 

apua esimerkiksi hopsin tekemiseen, tutkielman aloittamiseen ja arvosteluun, 

kirjallisten töiden rakenteeseen, tutkinnon hakemiseen sekä siirtymäsäännöt 

ja yleisten tenttien ohjeistuksen. 

   

❖ Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-oppaasta löy-

dät tiedekunnan pysyväismääräykset (kamu.uef.fi/student-book/opinto-

oppaat/) 

 

❖ WebOodin (weboodi.uef.fi) metsätieteen oppaasta löydät tutkintorakenteet, 

opintojaksojen kuvaukset, opetusajankohdat, yleiset tentit ja omat opintosuo-

rituksesi. Weboodissa ilmoittaudut opintojaksoille, annat palautetta opinto-

jaksoista sekä laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (Hops). Weboodin 

sivuaineoppaista löydät opintojaksot, jotka on suoritettava tiettyihin sivuai-

nekokonaisuuksiin.  

 

❖ Tuudo-mobiilisovelluksen kautta näet oman lukujärjestyksesi sekä omat 

opintosuorituksesi sekä ilmoittaudut opintojaksoille.  

 

❖ Lukaria (lukari.uef.fi) voit käyttää oman lukujärjestyksesi laatimiseen (Ryh-

mittelyt: MMK1 = 1. vuosi, MMK2 = 2. ja 3. vuosi, MMM = maisteri). 

 

 

 

 

 

SEURAA AKTIIVISESTI OSASTON YAMMERIA JA UEF-POSTIASI! 

LIITY METSÄTIETEEN OPISKELIJOIDEN YAMMER-RYHMÄÄN  

Metsätieteiden opiskelijat 

https://studentuef.sharepoint.com/sites/metsanopintoyhteiso/
https://studentuef.sharepoint.com/sites/metsanopintoyhteiso/
file:///C:/Users/alaaho/Desktop/kamu.uef.fi/student-book/opinto-oppaat/
file:///C:/Users/alaaho/Desktop/kamu.uef.fi/student-book/opinto-oppaat/
file:///C:/Users/alaaho/Desktop/weboodi.uef.fi
file:///C:/Users/alaaho/Desktop/weboodi.uef.fi
https://www.yammer.com/uef.fi/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=9515819&view=all


Mihin kandidaatti kykenee ja mitä 

maisteri osaa? 

Metsät ovat monipuolisin uusiutuva luonnonvara maailmassa. Metsät tarjoavat luke-

mattomia aineellisia ja aineettomia hyödykkeitä koko ihmiskunnan tarpeisiin. Lisäksi 

uusiutuvien luonnonvarojen merkityksen koko ajan kasvaessa metsien tuottamat 

raaka-aineet tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet moniin tulevaisuuden innovaatioi-

hin. Siten metsien ja niiden tarjoamien hyödykkeiden käytön turvaaminen on metsä-

tieteiden keskeisimpiä tavoitteita, onhan metsäala kestävän kehityksen edelläkävijä. 

Metsätieteiden koulutuksessa opiskelijat perehdytetään metsien ekologiaan ja suoje-

luun, metsien hoitoon, metsä-, energia- ja puuteknologiaan, metsien arviointiin ja 

suunnitteluun sekä metsäekonomiaan ja -politiikkaan. Metsätieteellinen koulutus on 

monitieteistä ja kansainvälistä, sillä metsien kestävä hoito ja käyttö edellyttävät moni-

puolista tieteellis-ammatillista osaamista. Metsätieteiden koulutuksen tavoitteena on-

kin antaa opiskelijoille kokonaisvaltainen uusimpaan tutkimustietoon perustuva näke-

mys metsien taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta merkityksestä sekä moder-

nin teknologian käytöstä metsien kestävässä hyödyntämisessä. Tavoitteena on myös 

kehittää opiskelijoiden yhteistyötaitoja niin, että he kykenevät työskentelemään mo-

nenlaisissa työyhteisöissä ja hallitsevat tiimityöskentelyn. Lisäksi tavoitteena on luoda 

erinomaiset tiedonhakutaidot muuttuvan työuran tarpeisiin. Metsätieteissä tavoit-

teena on antaa opiskelijoille valmiudet työskennellä metsäalalla ja siihen läheisesti 

kytkeytyvillä aloilla nyt ja tulevaisuudessa. 

Alempi korkeakoulututkinto, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti perehdyttää 

opiskelijan pääaineen ja sivuaineiden perusteisiin, luo perusvalmiudet tieteelliseen 

ajatteluun ja alan asiantuntijatehtäviin. Samalla alempi korkeakoulututkinto luo val-

miudet suorittaa ylempi korkeakoulututkinto, joka syventää tieteellisiä valmiuksia, am-

matillista osaamista ja viestintä- ja kielitaitoa sekä luo valmiudet elinikäiseen oppimi-

seen. Kandidaatin tutkinto sisältää ammatillisen ydinosaamisen ja perusmenetelmät.  

Ylempi korkeakoulututkinto, maatalous- ja metsätieteiden maisteri syventää pääai-

neen sekä sivuaineen (tai vastaavien opintojen) tuntemusta sekä luo valmiudet tieteel-

listen menetelmien soveltamiseen ja tieteelliseen jatkokoulutukseen. Ylempi korkea-

koulututkinto luo myös valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja 

kehittäjänä sekä vahvistaa viestintä- ja kielitaitoja. Koulutus perustuu tutkimukseen 

sekä alan ammatillisiin käytäntöihin.  

ALAN ASIANTUNTIJOIDEN TYÖMARKKINAT 

Metsätieteen tutkinnon suorittaneet työskentelevät metsäalalla suunnittelu-, kehittä-

mis- ja edistämistehtävissä sekä hallinnossa ja metsäteollisuudessa asiantuntijoina, 

suunnittelijoina ja yrittäjinä. Monitieteisellä tutkinnolla voi sijoittua työtehtäviin myös 

ympäristöalalle, metsäalan kauppaan, metsäntutkimukseen ja opetukseen, metsien 

monikäyttöön ja luontomatkailuun, vakuutus-, pankki- ja IT-alalle sekä eri järjestöihin. 



Tuutoreiden terveiset 

”Korkealla kunnahalla hongat huminoi, kirves paukkaa, puuta haukkaa, pokasaha soi! ” 

Parahin uusi Torsti, jos kaapistasi ei vielä löydy flanellipaitaa, henkseleitä ja nokialaisia 

kumisaappaita, niin kipin kapin hakemaan, sillä Sinut on valittu opiskelemaan metsä-

tieteitä Itä-Suomen yliopistoon! Yliopistoelämä on monelle uutta ja jännittävää, mutta 

me olemme ne neljä tuutoria, jotka auttavat teitä suunnistamaan korkeakouluviida-

kon saloihin. Opiskelijaelämästä kannattaa ottaa kaikki irti ja metsätieteitä opiskelles-

sanne huomaattekin varsin nopeasti rankan työn vaativan rankat huvit.  

Ensimmäinen päivänne yliopistolla on 1.9.2020. Me tuutorit olemme vastaanotta-

massa teitä 10:00 Alkumännyllä, Carelian edessä (Yliopistokatu 2). Meidät tunnistaa 

metsänvihreistä haalareista ja Joensuun Metsäylioppilaiden lakanasta. Ensimmäiset 

viikot kuluvat yliopistoon, kaupunkiin ja kanssaopiskelijoihin tutustuessa. Olemme 

tehneet vuosikurssille oman WhatsApp-ryhmän. Ryhmään liittyminen on vapaaeh-

toista, mutta sitä kautta kaikenlainen informaatio kulkee helpoiten, joten liittyminen 

on erittäin suositeltavaa! Laita siis viestiä numeroon 0449671152, mikäli haluat liittyä 

WhatsApp-ryhmään. 

Vielä kerran oikein paljon onnea valituksi tulemisen johdosta ja douglaskuusen tuok-

suista kesää kaikille!  

 

Terveisin,  

Rosita, Riku, Ommi ja Perttu 

Yhteyttä voit ottaa sähköpostitse: rkeskine@student.uef.fi 



 
 

Huippua, olet päässyt opiskelemaan metsätieteitä Joensuuhun. Joensuun Metsäyliop-

pilaiden hallitus haluaa toivottaa kaikki uudet fuksit (torstit) lämpimästi tervetulleiksi! 

Syksy ja hirvikärpäset saapuvat nopeasti ja niin myös teidän ensimmäinen opiskelu-

vuotenne. Metsätieteen opiskelijana voit liittyä ainejärjestöömme, jossa pääset nautti-

maan loistavasta yhteishengestä sekä mukaansatempaavista tapahtumista.  

Joensuun Metsäylioppilaiden tavoitteena on ajaa jäsentensä etuja ja tarjota viihtyisää 

tekemistä opiskelun ohessa. Toimintamme on monipuolista ja pyrimme toteuttamaan 

tapahtumia, joissa olisi kaikille jotakin. Joensuun Metsäylioppilaiden lyhyemmin 

JMYO:n nimekkäimpiä tapahtumia ovat 12 h Räkäposkella -hiihto sekä Joensuun vap-

pusoudut. Näiden lisäksi toimintaamme kuuluu rennot saunaillat, rempseät sitsit, rai-

lakkaat vappumeiningit ja paljon muuta. JMYO tekee paljon yhteistyötä Joensuun kam-

puksen muiden ainejärjestöjen kanssa. Urheilua ei sovi unohtaa opiskelijaelämän kii-

reiltä ja JMYO:lla onkin viikoittainen salivuoro jäsenilleen, jossa pelataan lajeja laidasta 

laitaan.  

Kansainvälisyys on metsäalalla merkittävästi esillä. Olemme halunneet huomioida sen 

myös toiminnassamme. Olemme IFSA:n (International Forest Student Association) pai-

kallinen järjestö. Vuosittain jäseniämme lähtee edustamaan metsätapahtumiin ulko-

maille ainejärjestömme tukemana. Pyrimme myös hyvään yhteistyöhän Joensuuhun 

saapuvien metsäalan vaihto-opiskelijoiden kanssa.  

Hallituksemme esittäytyy ja esittelee järjestömme toimintaa (toivottavasti) teille uu-

sille fukseille heti syksyn alussa olevassa pitsaillassa. Pitsaillassa on mahdollista liittyä 

ainejärjestöömme. Liittyminen on myös mahdollista verkkosivujemme kautta jmyo.fi. 

Meitä saa lähestyä kysymyksillä sosiaalisessa mediassa, sähköpostilla tai nettisivu-

jemme kautta!  

Hyviä kesäpäiviä toivottaen, 

 

Joensuun Metsäylioppilaiden hallitus 

metsaylioppilaat@jmyo.fi 

https://studentuef-my.sharepoint.com/personal/alaaho_uef_fi/Documents/alaaho/Smart%20Start%20ja%20orientaatio/Smart%20Start%202020/jmyo.fi


Hei ja tervetuloa yliopistoon 
ja ylioppilaskuntaan!

Alkusyksystä kaikki voi tuntua uudelta ja hämmentävältä, mutta onneksesi olet 
yliopiston ovista sisään kävellessäsi liittynyt myös osaksi opiskelijayhteisöä, 
josta löydät taatusti kaikkia kaipaamiasi tuen muotoja. Opiskelijat ovat 
mahtavaa porukkaa ja me Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnassa 
järjestämme sinulle vapaa-ajan toimintaa, liikuntapalveluita ja 
vaikutusmahdollisuuksia. Valvomme myös etujasi, jotta sinä voit keskittyä 
opiskelemaan. Ainejärjestösi kautta olet yhteydessä oman alasi opiskelijoihin - 
ylioppilaskunnan kautta tavoitat puolestaan kaikki opiskelijaelämän ilot ja edut. 

Ylioppilaskunta, eli kaikissa vähänkin vähemmän virallisissa yhteyksissä ISYY, 
voi olla sinulle nimenä jo tuttu, sillä yliopistoon läsnäolevaksi ilmoittautuessasi 
olet maksanut jäsenmaksumme, joka sisältää myös Ylioppilaiden 
terveydenhoitosäätiölle (YTHS) menevän maksun syksyn osalta. Olemme 
opiskelijoiden, eli juuri sinun, etu- ja palvelujärjestö. Siksi toimintamme on 
toimintaa opiskelijalta opiskelijalle, suurella sydämellä.

TÄSSÄ TIIVIISTI JÄSENPALVELUITAMME:

   edunvalvonta
   vaikutusmahdollisuudet ylioppilaskunnassa ja yliopistossa
   tuki ja palvelut (esim. avustukset ja koulutukset) ainejärjestöille
   vapaa-ajan toiminta ja -tapahtumat
   SYKETTÄ-liikuntapalvelut
   vuokravälineet ja -tilat 
   kerhot 
   kansainväliset palvelut
   viestintäpalvelut, esimerkiksi uutiskirjeet
   lukuvuositarra opiskelijakorttiin 
   toimistopalvelut
   häirintäyhdyshenkilöt 

Tutustu ylioppilaskuntaan, sen toimintaan ja palveluihin myös 
verkkosivuillamme, niin tiedät, mitä kaikkea hauskaa ja hyödyllistä ISYYs tuo 
sinulle mukanaan. Myös asiantunteva henkilökuntamme on aina apunasi! Ja 
jos innostut toiminnastamme oikein kunnolla, lähde ehdolle tulevana syksynä 
järjestettäviin ISYYn edustajistovaaleihin tai ainakin äänestä niissä omasta 
mielestäsi parasta ehdokasta päättämään ylioppilaskunnan asioista.

Tsemppiä syksyn opintoihin ja iloa elämääsi opiskelijana!

fbISYY @ISYYH @isyyuef Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY.FI

https://www.facebook.com/fbISYY/
https://twitter.com/ISYYH
https://www.instagram.com/isyyuef/
https://www.youtube.com/channel/UCreEvsbAmhmSOPpPFBr7Lqw
https://www.isyy.fi/etusivu.html


Sinulle luodaan SÄHKÖPOSTILAATIKKO 
automaattisesti ja osoitteesi on

 tunnus@student.uef.fi. Kirjaudu 
sähköpostiin ja muihin O365-palveluihin 

antamalla tunnus muodossa tunnus@uef.fi. 
Linkin sähköpostiisi löydät yliopiston etusivulta.

uef.fi

KAMU Käsikirja on jatkuvasti kehittyvä
opiskelijan tietopankki, josta löydät

kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet ja
linkit eri palveluihin.

kamu.uef.fi

TUUDO on maksuton mobiilisovellus (iOS ja Android), jossa voit tehdä 
kurssi- ja tentti-ilmoittautumiset sekä löydät opintosuorituksesi, ruokalistat, 
automaattisen lukujärjestyksen, kampuskartat sekä bussiaikataulut.

tuudo.fi

YAMMER on opiskelijoiden ja henkilöstön sisäisen viestinnän pääkanava, 
jossa kaikilla on mahdollisuus keskustella sekä seurata ja perustaa ryhmiä. 
UEF Opiskelijat -ryhmässä jaetaan kaikkia opiskelijoita koskevaa tietoa ja 
opintoyhteisösi Yammerista saat opiskelualaasi liittyvän tuoreimman tiedon. 
Kannattaa liittyä ja seurata molempia Yammer-ryhmiä. Yammer-linkin löydät 
yliopiston etusivulta ja sinne kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla.

Itä-Suomen yliopistossa on käytössä erilaisia sähköisiä työvälineitä, jotka auttavat 
opiskelussa, työskentelyssä ja viestinnässä. Näiden välineiden avulla saat ajantasaisimman 
tiedon opiskeluasi ja yliopistoa koskevista asioista.

OPINTOYHTEISÖ on tietyn laitoksen, yksikön, 
pääaineen tai koulutuksen opiskelijoille 
muodostettu yhteisö, josta löytyy heille 

kohdennettua tietoa ja esim. tarkennuksia 
Kamun ohjeisiin sekä opiskeluun liittyvät 

yleiset tiedotteet. Opintoyhteisöt ovat Office 
365 -ympäristössä, jonne kirjaudutaan UEF-

tunnuksilla. Listauksen opintoyhteisöistä 
löydät Kamusta.

WEBOODI on tärkein työkalusi opintojesi 
alusta lähtien. WebOodissa teet lukuvuosi-
ilmoittautumisen, ilmoittaudut tentteihin 

ja opetukseen sekä teet HOPSin.

weboodi.uef.fi

UEF// Opiskelijan 
digitaaliset työvälineet

https://kamu.uef.fi/
https://www.uef.fi/en
https://weboodi.uef.fi/weboodi/etusivu.html?Kieli=1
https://www.tuudo.fi/etusivu.html


Olen kipeänä. 
Mihin menen lääkäriin?

Etsi Kamusta
hakusanalla 

Terveydenhuolto

Miten saan 
opiskelijakortin?

Etsi Kamusta
hakusanalla

Opiskelijakortti

Miten täällä 
opiskellaan?
Etsi Kamusta
hakusanalla

Opiskelutaidot

Olen suorittanut 
AMK:ssa ruotsin 

kurssin. Voinko saada 
korvaavuuden? Etsi 
hakusanalla AHOT.

Mitä kaikkia sivuaineita 
täällä voi opiskella?

Etsi Kamusta 
hakusanalla 

Sivuaineopiskelu

Miten haen ulkomaille 
opiskelijavaihtoon? Etsi 
Kamusta hakusanalla

 Vaihto-opiskelu

Mistä löydän 
tenttkirjat? 

Etsi Kamusta 
hakusanalla 
Kurssikirjat

Pääseekö pyörätuolilla 
liikkumaan 

luentosaleissa?
Etsi Kamusta
hakusanalla

Esteettömyys

Mikä on gradu? 
Etsi Kamusta
hakusanalla 

Yliopistosanasto

Kamu auttaa monissa asioissa

Kamu Käsikirja on jatkuvasti kehittyvä opiskelijan tietopankki, josta löydät 
kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet, palvelut ja tiedotteet. Käsikirjasta löytyy tietoa 

sekä uudelle opiskelijalle, opintojaan tekevälle että valmistuvalle opiskelijalle: 
opintohallinnolliset ohjeistukset, tietoa erilaisista opintomahdollisuuksista, vaihto-
opiskelusta, vinkkejä opiskelutaidon kehittämiseen, opinto-oppaat, linkit erilaisiin 

työkaluihin ja palveluihin, opiskeluun liittyvät lomakkeet ja lisäksi hyvinvointiin 
liittyviä vinkkejä.

kamu.uef.fi

https://kamu.uef.fi/


Jotta opintosi käynnistyvät sujuvasti, huolehdi muistilistan asiat kuntoon ennen
 kampukselle saapumista. Laajemman muistilistan linkkeineen löydät osoitteesta 

kamu.uef.fi/uuden-opiskelijan-muistilista

Vastaanota opiskelupaikka ja 
ilmoittaudu yliopistoon 
opintopolku.fi

Hae/etsi asunto, muista 
muuttoilmoitus 
kamu.uef.fi/asuminen

Muista hakea opintotukea ja 
tarvittaessa yleistä asumistukea 
kela.fi

Aktivoi yliopiston käyttäjätunnus 
(mahdollista 1.8. alkaen)
kamu.uef.fi/uef-kayttajatunnus

Hanki opiskelijakortti
pivo.fi, frank.fi

Kirjaudu Ylioppilaiden 
terveydenhuoltopalveluiden 
Self-verkkopalveluun 
yths.fi/self

Perehdy opinto-oppaaseesi 
kamu.uef.fi/opinto-oppaat 
Sisältyykö syyslukukauteesi 
kielikeskuksen kieli- tai 
viestintäopintoja > ilmoittaudu 
Weboodissa viimeistään 5.9.2020!

Tutustu oppiaineesi materiaaliin 
kamu.uef.fi > oppiaineen 
materiaalit

Tutustu tuutorointikäytäntöihin 
kamu.uef.fi/vertaistuutorointi

Rekisteröidy kirjaston asiakkaaksi 
uef.fi/kirjasto

Uuden opiskelijan muistilista

Perehdy uuden opiskelijan 
materiaaliin ja KAMUun 
kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle

Lataa mobiilisovellus ja käy läpi 
Tuudon orientaatiopolku 
kamu.uef.fi/tuudo

Voit rekisteröityä SYKETTÄ 
liikuntapalveluiden käyttäjäksi 
sykettä.fi

Seuraa yliopiston ja ylioppilas-
kunnan opiskelijaviestintää
kamu.uef.fi > opiskelijaviestintä

Muita tärkeitä toimijoita ja 
osoitteita

Itä-Suomen yliopiston 
ylioppilaskunta (ISYY) 
isyy.fi

Kielikeskuksen opintoyhteisö 
(pääset sivustolle aktivoituasi 
käyttäjätunnuksen) 
uef.fi/kielikeskus/opintoyhteiso

Opintopalvelut (OPI) 
uef.fi/opintopalvelut

Opintopsykologi 
kamu.uef.fi > opintopsykologi

Ravintolat 
uef.fi/kampusravintolat

Tietotekniikkapalvelut
uef.fi/tipa

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO   Joensuu  |  Kuopio

https://opintopolku.fi/wp/fi/
https://kamu.uef.fi/student-book/asuminen/
https://www.kela.fi/
https://kamu.uef.fi/student-book/uef-kayttajatunnus/
https://pivo.fi/
https://www.frank.fi/
https://www.yths.fi/asiointi/self-verkkopalvelu/
https://kamu.uef.fi/student-book/opinto-oppaat/
https://kamu.uef.fi/
https://kamu.uef.fi/student-book/vertaistuutorointi/
www.uef.fi/kirjasto
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
https://kamu.uef.fi/student-book/tuudo/
https://xn--sykett-gua.fi/
https://kamu.uef.fi/
https://www.isyy.fi/etusivu.html
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https://twitter.com/UniEastFinland
https://www.youtube.com/user/uefvideot
https://www.linkedin.com/school/university-of-eastern-finland/



