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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 aikataulu  

1. vuoden opiskelijoille 

Ensimmäinen orientaatioviikko uusille opiskelijoille toteutetaan pääosin etänä. Kaikille 

uusille yliopiston opiskelijoille tarkoitettu yhteinen ohjelma löytyy 

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

 

Hoitotieteen laitoksen orientaatioviikon ohjelma on alla. Jokaisen koulutussuuntauk-

sen opiskelijat tulevat yhdeksi päiväksi Kuopion kampukselle oman suuntauksen in-

foon. Hoitotyön johtamisen opiskelijat tulevat tiistaina 1.9., terveystieteiden opettaja-

opiskelijat keskiviikkona 2.9. ja preventiivisen hoitotieteen opiskelijat torstaina 3.9. Aa-

mupäivällä on kaikille hoitotieteen aloittaville opiskelijoille suunnatut yhteiset infot, 

joihin voitte osallistua etänä reaaliaikaisesti. 

TIISTAINA 1.9.   

AIKA PAIKKA OHJELMA 

10.00 – 

11.30 
MS300 

Hoitotieteen laitoksen henkilöstön esittely 

Hoitotieteen laitoksen henkilökunta 

Hoitotiede tieteenalana ja laitoksen esittely 

Hannele Turunen ja Katri Vehviläinen-Julkunen 

12.15 – 

16.00 
MS300 

Koulutussuuntausinfo: 

Hoitotyön johtaminen 

Arja Häggman-Laitila, Pirjo Partanen ja Anu Nurmeksela 

KESKIVIIKKONA 2.9.  

AIKA PAIKKA OHJELMA 

10.00 – 

11.30 
MS300 

HOPS, yleinen info opinnoista, opiskelijatiedotus 

Ari Haaranen ja Juha Pajari 

12.15 –

16.00 
MS300 

Koulutussuuntausinfo: 

Terveystieteiden opettaja 

Terhi Saaranen, Ari Haaranen ja Juha Pajari 

TORSTAINA 3.9. 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

10.00 – 

10.30 
MS300 

Kirjastoinfo 

Maarit Putous 

10.30 – 

13.00 
MS300 

Koulutussuuntausinfo: 

Preventiivinen hoitotiede 

Tarja Kvist ja Päivi Kankkunen 
13.00 –

14.15 
 Yliopiston avajaiset 

14.15 –

16.00  
MS300 

Koulutussuuntausinfo: 

Preventiivinen hoitotiede 

Tarja Kvist ja Päivi Kankkunen 

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


PERJANTAINA 4.9. INFOT, TYÖPAJAT JA OPINTOPSYKOLOGIN PÄIVYSTYS 

Infot ja työpajat järjestetään etänä klo 8.00–11.00. Opintopsykologit päivystävät ja 

neuvovat mm. opetuksen yksilöllisten opintojärjestelyjen hakemisessa klo 8.00–9.00. 

 

Infotilaisuuksien tarkemmat kuvaukset: https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/ 

(Tervetuloa! -osio)  

TIISTAINA 6.10. HYVINVOINTITYÖPAJAT  

Hyvinvointityöpajoihin voi osallistua etänä. 

Terveystieteiden tiedekunnan opiskelijoille hyvinvointityöpaja klo 9.15–12.00. 

Kaikille yhteinen hyvinvointityöpaja klo 12.00–15.00. 

 

Lisätietoa työpajoista päivitetään: https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/ 

(Tervetuloa! -osio)  

 

HUOM! 

Kun olette ilmoittautuneet läsnäolevaksi opiskelijaksi ja saaneet yliopiston käyttäjä-

tunnukset, voitte kirjautua Hoitotieteen opintojen suunnittelu ja HOPS opintojaksolle 

Moodleen https://moodle.uef.fi/course/view.php?id=27178 (avain hops2020) Sieltä 

löydätte etäseurantalinkit orientaatioviikolle ja tarkempia ohjeita opintojen aloituk-

seen. 

 

 

HYVÄ HOITOTIETEEN OPISKELIJA! 

 

Olet tehnyt loistovalinnan aloittaessasi hoitotieteen opiskelun Itä-Suomen yliopiston 

hoitotieteen laitoksella. Vuosi 2020 on 41. vuosi hoitotiedettä Suomessa, sillä juuri 

meidän laitoksemme aloitti hoitotieteen opetuksen ensimmäisenä Suomessa vuonna 

1979.  Laitoksellamme tutkitaan pitkäaikaisten terveysongelmien ehkäisyä ja hoitoa 

sekä hoidon vaikuttavuutta hoitotieteen näkökulmasta. Olemme Suomen suurin hoi-

totieteen kouluttaja ja kansainvälisesti tunnustettu tutkimus- ja koulutusyksikkö.  

 

Tervetulloo Kuopijoon opiskelemaan livenä ja etänä! 

 

Ystävällisin tervehdyksin, 

 

Laitoksen johtaja, professori Hannele Turunen 

Laitoksen varajohtaja, professori Tarja Kvist

https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
https://moodle.uef.fi/course/view.php?id=27178


 

Opintojen ohjaus   

HOITOTIETEEN OPINTOJEN OHJAUS 

Hoitotieteen laitoksella opiskelijan ohjauksessa on useita eri toimijoita. Hoitotieteen 

opintoneuvonnasta ja ohjauksesta vastaa pääasiassa laitoksen HOPS-ohjaajat. Opiske-

lijat laativat ja päivittävät henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) heidän kans-

saan. Lisäksi jokaisella koulutussuuntauksella on omat oppiainetuutorit, jotka antavat 

koulutussuuntauksiin liittyvää neuvontaa. Näiden lisäksi opintojaksojen opettajat an-

tavat opintojaksojen suorittamiseen liittyvää ohjausta. Hoitotieteen vertaistuutorit 

ovat myös käytettävissä opiskelun suunnittelun tukemiseen. Opiskelijatiedotus tapah-

tuu Yammerin kautta. 

 

Hoitotieteen laitoksen yleinen opintoneuvonta on järjestetty syksyn ensimmäisellä vii-

kolla alkavalle Hoitotieteen opintojen suunnittelu ja HOPS -opintojaksolle. Opintojak-

solla käsitellään keskeiset opiskeluun, opintojen ajalliseen suunnitteluun, opetuksen 

järjestämiseen, opintojen suorittamiseen ja opintohallintoon liittyvät asiat. Samalla vii-

kolla järjestetään myös koulutussuuntausten omat infotilaisuudet, missä koulutusalo-

jen professorit, yliopistonlehtorit ja yliopisto-opettajat esittelevät koulutusta ja keskus-

televat opiskelijoiden kanssa opintojen alkuvaiheen ja koko koulutusprosessin kysy-

myksistä. 

 

Hoitotieteen pääaineen opiskelija tekee opinnot oman koulutussuuntauksensa tutkin-

torakenteen mukaisesti. Toisen koulutussuuntauksen opintoja (sikäli kun ne on mah-

dollista tehdä, esim. harjoitteluja ei voi tehdä toisesta koulutussuuntauksesta) voi 

tehdä tutkintorakenteeseen kuuluvien vapaasti valittavien opintojen verran. Nämä so-

vitaan opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa HOPS-ohjaajan kanssa. 

 

1. lukuvuosi 

 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) 

Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jossa opiskelija 

aktivoituu pohtimaan omia vahvuuksiaan, ammatillisia tavoitteitaan, opintojaan ja 

omia erityiskiinnostuksen kohteita sekä suuntaamaan opintojaan tavoittelemaansa 

asiantuntijuuteen. Hoitotieteessä HOPS-ohjauksen lähtökohtana ovat opiskelijan opis-

kelun tavoitteet ja urasuunnitelmat. Nämä ovat alkuvaiheen keskustelun keskeiset 

teemat, minkä pohjalta vapaavalintaisia opintoja ja opinnäytetyön tutkimusaihetta 

aletaan hahmottaa. Toisena lähtökohtana on, opiskeleeko opiskelija työn ohella vai 

kokopäivätoimisesti. Tämä vaikuttaa opintojen etenemisen suunnitteluun. 

 



Ensimmäisenä syksynä HOPSissa laaditaan suunnitelma kandidaatin tutkintoon (TtK). 

Hoitotieteen laitoksen HOPS-ohjaaja ohjaa jokaisen opiskelijan henkilökohtaisen opis-

kelusuunnitelman laatimista ja päivittämistä vuosittain. Ensimmäisen vuosikurssin 

opiskelijoille HOPS-ohjaus on pakollinen, ja se toteutetaan syys-lokakuussa sekä tarvit-

taessa huhti-toukokuussa. Ensimmäisen lukuvuoden syksyllä HOPS-lomake toimite-

taan HOPS-ohjaajalle hyväksyttäväksi. Mahdollisessa kevään HOPS-tapaamisessa ana-

lysoidaan tarkemmin kokemuksia opiskelusta ja opintojen etenemisestä, opintojak-

soista ja oman koulutusalan valinnan osuvuudesta sekä tarkennetaan opintojen ete-

nemistä. Kevään tapaamissa opiskelija reflektoi omaa edistymistään monipuolisesti. 

Keskustelussa arvioidaan kulunutta vuotta ja hahmotetaan tulevat opinnot ja niiden 

ajoitus. Opiskelija aloittaa keväällä maisterivaiheen HOPS:n suunnittelun (tarvittaessa 

HOPS-ohjaajan kanssa HOPS-ohjauksessa). 

 

Ensimmäisen vuoden HOPS-ohjauksen yhteydessä opiskelijalle ohjeistetaan portfolion 

työstäminen, jota täydennetään hoitotieteen opintojen ajan aina valmistumiseen 

saakka. 

 

2. lukuvuosi 

Toisen lukuvuoden aikana opiskelija on yhteydessä HOPS-ohjaajaan maisterin tutkin-

toon (TtM) laaditun suunnitelman hyväksymiseksi, opintojen etenemisen tarkista-

miseksi ja mahdollisten etenemisongelmien ratkaisemiseksi. Opiskelija voi tarvittaessa 

opintojensa aikana olla yhteydessä HOPS-ohjaajaan opintojen etenemiseen liittyvissä 

kysymyksissä. Opiskelija jatkaa portfolion täydentämistä. 

 

3. lukuvuosi 

Kolmantena lukuvuotena HOPS-ohjaus keskittyy yhä enemmän opintojen etenemi-

seen ja valmistumiseen liittyviin kysymyksiin. Tutkinnon hakeminen ja siihen tarvitta-

vat asiakirjat tarkastetaan. Opiskelija itse tarkistaa opintorekisterinsä ja HOPS-

lomakkeensa vastaavuudet. Portfolio toimitetaan HOPS-ohjaajalle hyväksyttäväksi en-

nen tutkinnon hakemista. Ongelmatapauksissa opiskelija on yhteydessä HOPS-

ohjaajaan.  

 

Tehostettu ohjaus 

Opiskelijakohtaiset opintopistekertymät edelliseltä lukuvuodelta tarkastetaan vuosit-

tain. Mahdollisista toimenpiteistä päätetään kunkin opiskelijan kohdalla yksilöllisesti, 

mikäli opinnot eivät ole edistyneet lainkaan edellisenä lukuvuonna. Tarvittaessa opis-

kelijalle annetaan tehostettua opinto-ohjausta opintojen suunnitteluun. 



Opintoja ohjaavat  

Yliopistonlehtori Ari Haaranen, ari.haaranen(at)uef.fi, 0294 45 4438 (yhteydenotot 

3.8.2020 alkaen) 

> HOPS-ohjaus 

> Peruskoulutukseen liittyvät opintoasiat ja opintoneuvonta 

> Opiskelijavalinta 

 

Yliopisto-opettaja Juha Pajari, juha.pajari(at)uef.fi, 050 472 9053 (yhteydenotot 

3.8.2020 alkaen) 

> HOPS-ohjaus 

> Peruskoulutukseen liittyvät opintoasiat ja opintoneuvonta 

> Opiskelijavalinta 

 

Yliopisto-opettaja Maliheh Nekouei, maliheh.nekouei(at)uef.fi, 050 435 1473  

> Perustutkinto-opiskelijoiden opiskelijavaihto 

 

Opetussihteeri Maiju Laitinen, maiju.laitinen(at)uef.fi, 040 355 2624 

> Opintosuoritusmerkinnät 

> Hoitotieteen lukujärjestykset 

 

SUUNTAAVIEN OPINTOJEN VASTUUOPETTAJAT (OPPIAINETUUTORIT): 

 

Hoitotyön johtaminen: 

Yliopistonlehtori Pirjo Partanen, pirjo.partanen(at)uef.fi, 040 355 2618 

 

Preventiivinen hoitotiede: 

Yliopistonlehtori, dosentti Päivi Kankkunen, paivi.kankkunen(at)uef.fi, 040 821 1984 

 

Terveystieteiden opettaja: 

Professori (ma.) Terhi Saaranen, terhi.saaranen(at)uef.fi, 050 094 0242 

  



Tutkintorakenteet 

Hoitotieteen pääaine, terveystieteiden kandidaattitutkinnon rakenne 180 op 

Hoitotieteen perusopinnot  30 op*   

Hoitotieteen aineopinnot  30 op 

Moduuli Hoitotiede tieteenalana ja tutkimusmenetelmät 

4310214 Hoitotieteen historia- ja tietoperusta  5 op 

4310218 Hoitotieteen teoria 1  4 op 

4310202 Hoitotieteen tutkimusmenetelmät  5 op 

4310204 Näyttöön perustuva hoitotyö ja laadun parantaminen 4 op 

4310207 Hoitotieteen kandidaatintutkielma ja seminaari  8 op 

4310208 Kypsyysnäyte  0 op 

8020150 Hoitotieteen tiedonhaku  1 op 

3622230 Tilastotieteen johdantokurssi tai vastaavat tiedot  3 op 

 

Hoitotyön johtamisen suuntaavat opinnot  25 op 

Moduuli Hoitotyön johtamisen asiantuntijuus   

4311011 Hoitotyön johtamisen taustateoriat  5 op 

4311010 Vetovoimaisen organisaation johtaminen  5 op 

4311009 Talouden ja tuottavuuden johtaminen hoitotyössä  5 op 

5425005 Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusteet  5 op 

4310210 Intercultural competence and professionalism  5 op 

 

Preventiivisen hoitotieteen suuntaavat opinnot  25 op 

Moduuli Preventiivisen hoitotieteen asiantuntijuus terveyden edistämisessä   

4312007 Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta  6 op 

4312103 Community based health promotion  5 op 

4312008 Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus terveyden edistämisessä  5 op 

4310203 Kulttuurisen hoitotieteen teorioita  4 op 

4310210 Intercultural competence and professionalism  5 op 

 

 

 



Terveystieteiden opettajankoulutuksen suuntaavat opinnot  25 op 

Moduuli Terveystieteiden opettamisen ja ohjauksen asiantuntijuuden lähtökohdat 

AY2230450 Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus (painotuksena kasvatus- ja aikuis-

kasvatustiede) 25 op   

   

Kaikille koulutussuuntauksille yhteiset opinnot: 

 

Kieli- ja viestintäopinnot  8 op ** 

8010308 English Academic and Professional Communication Distance Learning Course 1 op 

8013651 English Academic Reading Skills for Nursing Science TAI  

8010307 English Academic Reading Skills Distance Learning Course  2 op 

8010202 Ruotsin monimuotokurssi, kirjallinen ja suullinen taito  3 op 

8010104 Kirjoitusviestinnän monimuotokurssi                                                                   2 op 

 

Monitieteiset opinnot  20 op *** 

 

Orientoivat opinnot  3 op 

1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun  1 op 

4310103 Hoitotieteen opintojen suunnittelu ja HOPS  2 op 

 

Vapaasti valittavat opinnot  64 op **** 

Valitse yhteensä 14 op, mikäli et ole suorittanut ammattikorkeakoulututkintoa. 

 

*) AMK-, opistotason tai vastaava tutkinto korvaa 30 op. 

**) Korvaavuudet käsittelee Kielikeskus. Opintojakso 8013651 on kuitenkin kaikille pakollinen, 

sen voi suorittaa 7.9.2020 EARS-näyttökokeella 

***) AMK-, opistotason tai vastaava tutkinto korvaa 20 op. 

****) AMK-tutkinto korvaa 64 op ja opistotason tai vastaava tutkinto 50 op. 

 

 

  



Hoitotieteen pääaine, terveystieteiden maisteritutkinnon rakenne 120 op 

Hoitotieteen syventävät opinnot  61 op 

Moduuli Hoitotiede tieteenalana ja tutkimusmenetelmät 

4310216 Näyttöön perustuvan hoitotyön toteuttaminen ja arviointi  5 op 

4314016 Hoitotieteen teoria 2 4 op 

4314017 Hoitotieteellisen tiedon vaikuttavuus  2 op 

4314003 Hoitotieteen tutkimusmenetelmien käyttö: kvalitatiiviset menetelmät  7 op 

4314006 Hoitotieteen tutkimusmenetelmien käyttö: kvantitatiiviset menetelmät  7 op 

4314007 Hoitotieteen pro gradu –seminaarit  4 op 

4314008 Hoitotieteen pro gradu -tutkielma  30 op 

4314009 Kypsyysnäyte  0 op 

 

Hoitotyön johtamisen suuntaavat opinnot  35 op 

Moduuli Vaikuttava hoitotyön johtajuus   

4311105 Vaikuttavan asiakas- ja potilastyön johtaminen  6 op 

4311106 Kumppanuuksien ja toimintakulttuurin johtaminen  6 op 

4311107 Hoitotyön johtamisen asiantuntijuus ja kehittämisprosessien hallinta  12 op 

4311108 Digitalisoituva saumaton sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä  5 op 

5210202 Strategic management  6 op 

 

Preventiivisen hoitotieteen suuntaavat opinnot  35 op 

Moduuli Monialainen asiantuntijuus terveyden edistämisen toimintakentillä    

4312101 Health impact assessment  5 op 

4312107 Vaikuttavat terveyden edistämisen toimintamallit ja interventiot  4 op 

4312106 Globaalit näkökohdat terveyden edistämisen tulevaisuudessa  5 op 

4312108 Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja kehittämisprosessien johtaminen 12 op 

4312009 Terveyden edistäminen monikulttuurisessa toimintaympäristössä  4 op 

4311104 Terveyden edistämisen johtaminen  5 op 

 

  



Terveystieteiden opettajankoulutuksen suuntaavat opinnot  35 op 

Moduuli Terveystieteiden opettajuus monialaisessa digitaalisessa yhteiskunnassa   

4313106 Hoitotieteen didaktiset ja pedagogiset lähtökohdat ja ratkaisut  9 op 

4313110 Digipedagogiikan perusteet osana ohjausta ja opetusta, MOOC                    2 op  

4313107 Opetusharjoittelu terveysalan oppimisympäristöissä  12 op 

4313108 Terveysalan opettajan laaja-alainen asiantuntijuus – projektiharjoittelu  8 op 

4313105 Terveysalan koulutuksen tutkimus ja arviointi  4 op 

 

Kieli- ja viestintäopinnot  3 op * 

8011675 Tieteellinen kirjoittaminen hoitotieteen opiskelijoille  1 op 

8011676 Puheviestintää hoitotieteen opiskelijoille  2 op 

 

Muut opinnot  23 op 

4314014 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (maisterin tutkinto)  1 op 

5311318 Terveydenhuolto-oikeus  5 op 

3622231 Tilastotieteen peruskurssi tai vastaavat tiedot  3 op  

 

Moniammatilliset sosiaali- ja terveydenhuollon opinnot  8 op: 

5426101 Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään (pakollinen) 3 op  

5513202 Vaikuttavuus MOOC (pakollinen)                                                                          3 op  

Seuraavista opintojaksoista valitaan yksi 2 op opintojakso: 

5426103 Näkökulmia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen  2 op 

5426102 Moniammatillista yhteistoimintaa sosiaali- ja terveysalalla  

simulaatio-oppimisen keinoin  2 op 

5426104 Moniammatillinen SOTE-johtaminen  2 op 

 

Vapaasti valittavat opinnot 6 op 

 

*) Kieli- ja viestintäopinnot ovat pakollisia, joita ei voi korvata muualla tehdyillä suorituksilla.  

 

 

 

 



Opintojen eteneminen 

Hoitotieteen pääaine: terveystieteiden kandidaattiopintojen eteneminen 

1. lukuvuosi, syksy   

    

Orientoivat opinnot   

Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op 

Hoitotieteen opintojen suunnittelu ja HOPS (jatkuu keväällä) 2 op 

    

Kieli- ja viestintäopinnot   

English Academic Reading Skills for Nursing Science 2 op 

English Academic Reading Skills Distance Learning Course 2 op 

Ruotsin monimuotokurssi 3 op 

Kirjoitusviestinnän monimuotokurssi 2 op 

    

Hoitotieteen pääaineopinnot   

Hoitotieteen historia- ja tietoperusta 5 op 

Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 5 op 

Näyttöön perustuva hoitotyö ja laadun parantaminen 4 op 

Hoitotieteen tiedonhaku (jatkuu keväällä) 1 op  

Tilastotieteen johdantokurssi tai vastaavat tiedot 3 op 

    

Hoitotyön johtamisen asiantuntijuus   

Hoitotyön johtamisen taustateoriat 5 op 

Intercultural competence and professionalism 5 op 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusteet 5 op 

    

Preventiivisen hoitotieteen asiantuntijuus terveyden edistämisessä  

Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta 6 op 

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus terveyden edistämisessä 5 op 

Intercultural competence and professionalism 5 op 

    

Terveystieteiden opettamisen ja ohjauksen asiantuntijuuden lähtökohdat 

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (jatkuu keväällä)   

    

Vapaasti valittavat opinnot   

    

 



1. lukuvuosi, kevät   

    

Orientoivat opinnot   

Hoitotieteen opintojen suunnittelu ja HOPS 2 op 

    

Kieli- ja viestintäopinnot   

English Academic and Professional Communication Distance Learning 

Course 1 op 

English Academic Reading Skills Distance Learning Course 2 op 

Ruotsin monimuotokurssi 3 op 

Kirjoitusviestinnän monimuotokurssi 2 op 

    

Hoitotieteen pääaineopinnot   

Hoitotiede teoria 1 4 op 

Näyttöön perustuva hoitotyö ja laadun parantaminen 4 op 

Hoitotieteen kandidaatintutkielma ja seminaari 8 op 

Hoitotieteen tiedonhaku 1 op 

    

Hoitotyön johtamisen asiantuntijuus   

Talouden ja tuottavuuden johtaminen hoitotyössä 5 op 

Vetovoimaisen organisaation johtaminen 5 op 

    

Preventiivisen hoitotieteen asiantuntijuus terveyden edistämisessä   

Kulttuurisen hoitotieteen teorioita 4 op 

    

Terveystieteiden opettamisen ja ohjauksen asiantuntijuuden lähtökohdat 

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op 

    

Vapaasti valittavat opinnot   

    

 

  



Hoitotieteen pääaine: terveystieteiden maisteriopintojen eteneminen 

2. lukuvuosi, syksy 
   

 

Kieli- ja viestintäopinnot 

Puheviestintää hoitotieteen opiskelijoille 2 op  

  

Hoitotieteen pääaineopinnot  

Hoitotieteen teoria 2 4 op 

Hoitotieteen tutkimusmenetelmien käyttö: kvalitatiiviset menetelmät 7 op 

    

Vaikuttava hoitotyön johtajuus   

Hoitotyön johtamisen asiantuntijuus ja kehittämisprosessien hallinta  

(jatkuu keväällä) 12 op 

Strategic management 6 op 

    

Monialainen asiantuntijuus terveyden edistämisen toimintakentillä   

Community based health promotion 5 op 

Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja kehittämisprosessien johtaminen 

 (jatkuu keväällä) 12 op 

Terveyden edistäminen monikulttuurisessa toimintaympäristössä 4 op 

Terveyden edistämisen johtaminen 5 op 

    

Terveystieteiden opettajuus monimuotoisessa tietoyhteiskunnassa   

Hoitotieteen didaktiset ja pedagogiset lähtökohdat ja ratkaisut (jatkuu keväällä) 9 op  

Digipedagogiikan perusteet osana ohjausta ja opetusta MOOC 2 op 

Opetusharjoittelu terveysalan oppimisympäristöissä (jatkuu keväällä) 12 op  

    

Muut opinnot  

Moniammatilliset sosiaali- ja terveydenhuollon opinnot 8 op 

   

Vapaasti valittavat opinnot  

    

 

  



2. lukuvuosi, kevät   

    

Kieli- ja viestintäopinnot   

Puheviestintää hoitotieteen opiskelijoille 2 op 

    

Hoitotieteen pääaineopinnot   

Hoitotieteen tutkimusmenetelmien käyttö: kvantitatiiviset menetelmät 7 op 

    

Vaikuttava hoitotyön johtajuus   

Hoitotyön johtamisen asiantuntijuus ja kehittämisprosessien hallinta 12 op 

Digitalisoituva saumaton sosiaali- ja palvelujärjestelmä 5 op 

Strategic management 6 op 

 
  

Monialainen asiantuntijuus terveyden edistämisen toimintakentillä   

Health impact assessment 5 op 

Vaikuttavat terveyden edistämisen toimintamallit ja interventiot 4 op 

Globaalit näkökohdat terveyden edistämisen tulevaisuudessa 5 op 

Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja kehittämisprosessien johtaminen 12 op 

Terveyden edistäminen monikulttuurisessa toimintaympäristössä 4 op 

Terveyden edistämisen johtaminen 5 op 

    

Terveystieteiden opettajuus monimuotoisessa tietoyhteiskunnassa   

Hoitotieteen didaktiset ja pedagogiset lähtökohdat ja ratkaisut 9 op 

Opetusharjoittelu terveysalan oppimisympäristöissä 12 op 

   

Muut opinnot   

Terveydenhuolto-oikeus 5 op 

Tilastotieteen peruskurssi tai vastaavat tiedot 3 op 

Moniammatilliset sosiaali- ja terveydenhuollon opinnot 8 op 

    

Vapaasti valittavat opinnot   

  

 

  



3. lukuvuosi, syksy   

    

Kieli- ja viestintäopinnot   

Tieteellinen kirjoittaminen 1 op  

    

Hoitotieteen pääaineopinnot   

Näyttöön perustuvan hoitotyön toteuttaminen ja arviointi 5 op 

Hoitotieteen pro gradu -seminaarit (jatkuu keväällä) 4 op 

Hoitotieteen pro gradu -tutkielma (jatkuu keväällä) 30 op 

    

Vaikuttava hoitotyön johtajuus   

Vaikuttavan asiakas- ja potilastyön johtaminen 6 op 

  

Monialainen asiantuntijuus terveyden edistämisen toimintakentillä  

Terveyden edistäminen monikulttuurisessa toimintaympäristössä 4 op 

Terveyden edistämisen johtaminen 5 op 

    

Terveystieteiden opettajuus monialaisessa digitaalisessa  

yhteiskunnassa   

Terveysalan opettajan laaja-alainen asiantuntijuus – projektiharjoittelu 

(jatkuu keväällä) 8 op 

Terveysalan koulutuksen tutkimus ja arviointi 4 op 

    

Muut opinnot   

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (maisterin tutkinto) 1 op 

Moniammatilliset sosiaali- ja terveydenhuollon opinnot 8 op 

  

Vapaasti valittavat opinnot   

    

 

  



3. lukuvuosi, kevät   

    

Kieli- ja viestintäopinnot   

Tieteellinen kirjoittaminen 1 op 

    

Hoitotieteen pääaineopinnot   

Hoitotieteellisen tiedon vaikuttavuus (2022 alkaen) 2 op 

Hoitotieteen pro gradu -seminaarit 4 op 

Hoitotieteen pro gradu -tutkielma 30 op 

    

Vaikuttava hoitotyön johtajuus   

Kumppanuuksien ja toimintakulttuurin johtaminen 6 op 

  

Monialainen asiantuntijuus terveyden edistämisen toimintakentillä  

Terveyden edistäminen monikulttuurisessa toimintaympäristössä 4 op 

Terveyden edistämisen johtaminen 5 op 

  

Terveystieteiden opettajuus monialaisessa digitaalisessa  

yhteiskunnassa   

Terveysalan opettajan laaja-alainen asiantuntijuus - projektiharjoittelu 8 op 

    

Muut opinnot   

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (maisterin tutkinto) 1 op 

Moniammatilliset sosiaali- ja terveydenhuollon opinnot 8 op 

  

Vapaasti valittavat opinnot   

    

 

 

 

 

 

 

  

Hoitotieteen opinnot tarjoavat kattavat valmiudet terveys- ja 

hyvinvointialalla työskentelyyn aina tutkijasta johtamis- ja 

opetustehtäviin sekä esimerkiksi projektityöhön. Laaja kurssi-

tarjonta ja opintojen suuntaaminen oman mielenkiinnon mu-

kaan luo pohjaa monipuolisen ja omanlaisen asiantuntijuu-

den kehittymiselle. 

Siiri Nelimarkka, Hoitotieteen opiskelija 

 



Mihin kandidaatti kykenee ja mitä 

maisteri osaa? 

HOITOTIETEEN TUTKINNON YLEISET TAVOITTEET 

Hoitotieteen pääaineen terveystieteiden kandidaatin tutkinnossa opiskelijoista tulee 

monipuolisia hoitotieteen asiantuntijoita, joilla on valmiudet 

▪ seurata oman tieteenalansa kehitystä kansallisesti ja kansainvälisesti ja hyö-

dyntää kriittisesti tietoa sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä  

▪ tieteelliseen ajatteluun ja näyttöön perustuvaan päätöksentekoon muuttu-

vissa oppimis- ja työskentely-ympäristöissä 

▪ hyvään suulliseen ja kirjalliseen asiantuntijaviestintään sekä monitieteiseen 

yhteistyöhön  

▪ maisterikoulutukseen hoitotieteessä sekä jatkuvaan oppimiseen. 

Hoitotieteen pääaineen terveystieteiden maisterin tutkinnossa opiskelijoista tulee mo-

nipuolisia hoitotieteen asiantuntijoita, joilla on valmiudet 

▪ arvioida ja soveltaa kriittisesti hoitotieteellistä tutkimustietoa 

▪ tieteelliseen tutkimustoimintaan ja tieteellisen asiantuntemuksen käyttöön   

▪ osallistua ja vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan monitieteisissä kansallisissa ja 

kansainvälisissä tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä 

▪ vaikuttavaan tieteelliseen suulliseen ja kirjalliseen viestintään 

▪ tieteelliseen jatkokoulutukseen hoitotieteessä. 

HOITOTIETEEN PÄÄAINE JA SUUNTAAVAT OPINNOT 

Hoitotieteen laitos tarjoaa työelämää vastaavan, akateemisen tutkinnon, josta valmis-

tuu asiantuntijoita sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen, opettamiseen, tervey-

den edistämiseen ja tutkimustyöhön. Hoitotieteen koulutuksessa on panostettu jous-

tavaan opinto-ohjaukseen ja aikuisopiskelijoille sopiviin opiskelumuotoihin kuten 

verkko-opintoihin, luentotallenteisiin ja luentojen etäseurantaan. Koulutuksessa käy-

tetään monipuolisia opetus- ja oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä, kuten simulaati-

oita ja yliopiston Taitostudiaa. Opiskelijoita kannustetaan kansainvälisyyteen tarjoa-

malla mahdollisuuksia opiskelijavaihtoon ja järjestämällä kansainvälisten asiantuntijoi-

den opetusta. 

 

Opinnot koostuvat hoitotieteen pääaineen perus-, aine- ja syventävistä opinnoista, 

monitieteisistä opinnoista, kieli- ja viestintäopinnoista sekä vapaasti valittavista opin-

noista. Hoitotieteen pääaineen opinnot sisältävät hoitotieteen filosofisia, teoreettisia 



ja metodologisia opintoja.  Hoitotieteen syventävissä opinnoissa perehdytään hoito-

tieteen teoreettis-metodologiseen tiedon analyyttiseen arviointiin sekä omaan tutki-

mustyöhön. Vapaasti valittavissa opinnoissa on hoitotieteen asiantuntijuutta tukevia 

opintojaksoja ja opintokokonaisuuksia.  

SUUNTAAVIEN OPINTOJEN SISÄLLÖT JA TAVOITTEET 

Hoitotyön johtamisen koulutussuuntaus: 

Hoitotyön johtamisen koulutussuuntauksessa käsitellään hoitotyön strategisen ja lähi-

johtamisen kannalta keskeisiä tieteellistä asiantuntemusta tuottavia sisältöjä. Koulu-

tuksessa painotetaan hoitotyön johtamisen taustateorioiden ja sosiaali- ja terveyden-

huollon tiedonhallinnan tuntemusta, vetovoimaisen organisaation, talouden ja tuotta-

vuuden sekä toimintakulttuurien ja kumppanuuksien johtamista. Koulutus tarjoaa 

erinomaiset valmiudet uudistuvan ja integroituvan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestel-

män kehittämiseen ja johtamiseen. Hoitotyön johtajan roolia vaikuttavan asiakas- ja 

potilastyön johtamisessa korostetaan. Näyttöön perustuvan toiminnan implementoin-

tiosaamista painotetaan osana monialaista yhteistyötä. Opetusmenetelmällisinä rat-

kaisuina käytetään flipped learning menetelmää ja case-pohjaista oppimista yhteistoi-

minnallisia menetelmiä hyödyntäen.  

Hoitotyön johtamisen opintojen tavoitteena on kouluttaa hoitotyön strategiseen ja lä-

hijohtamiseen terveystieteiden maistereita, joilla on osaamisvalmiudet: 

▪ kehittää ennakoiden asiakaskeskeistä hoitotyötä ja palvelujärjestelmää vas-

taamaan väestön terveystarpeita  

▪ soveltaa ja kehittää näyttöön perustuvaa toimintaa hoitotyön, hoitohenkilös-

tön osaamisen, työyhteisön ja oman johtajuuden kehittämisessä 

▪ arvioida ja edistää johtamista ja työyhteisön vetovoimaisuutta soveltaen mo-

nipuolisia toiminnan laadun, tuloksellisuuden ja taloudellisuuden arvioinnin 

ja kehittämisen menetelmiä  

▪ vaikuttaa asiantuntijana hoitotyötä ja sosiaali- ja terveysalan johtamista kos-

kevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kehittämiseen. 

 

Preventiivisen hoitotieteen koulutussuuntaus: 

Preventiivisen hoitotieteen koulutuksen opintokokonaisuuksien kehittämisessä on 

huomioitu kansallisella ja kansainvälisellä tasolla terveyttä edistävässä toiminnassa ta-

pahtuvat muutokset. Koulutuksessa korostetaan terveyden edistämisen yhteiskunnal-

lisen kontekstin merkitystä ja painotetaan aikaisempaa enemmän terveyden edistämi-

sen toteutumista monikulttuurisissa toimintaympäristöissä, globaaleja näkökohtia, 

erityisesti EU:n ja WHO:n roolia terveyden edistämisessä ja ympäristöterveyden kysy-

myksiä. Opintojaksot kohdentuvat terveyden edistämisen vaikuttavuuden arviointiin 

ja eettisiin näkökohtiin kuten tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutu-

miseen. Opetusmenetelmällisinä ratkaisuina käytetään dialogiperustaista opetusta ja 

flipped learning menetelmää.  



Preventiivisen hoitotieteen opintojen tavoitteena on kouluttaa terveyden edistämi-

seen terveystieteiden maistereita, joilla on osaamisvalmiudet: 

▪ toimia terveyden edistämisen asiantuntijatehtävissä monialaisissa työryh-

missä terveydenhuollossa, kolmannella sektorilla ja muilla terveyden edistä-

misen toimintakentillä 

▪ kehittää asiantuntijuuttaan terveyden edistämisen etiikan lähtökohdista glo-

baalit näkökohdat huomioiden 

▪ suunnitella, toteuttaa ja analysoida terveyden edistämistä ja sen vaikutta-

vuutta monialaisessa ja tieteiden välisessä yhteistyössä 

▪ osallistua terveyden edistämistä ja terveyspolitiikkaa koskevaan yhteiskunnal-

liseen keskusteluun ja näyttöön perustuvan terveyden edistämisen kehittämi-

seen 

 

Terveystieteiden opettajankoulutuksen koulutussuuntaus: 

Terveystieteiden opettajankoulutuksen suuntauksessa, opettajan pedagogisissa opin-

noissa saadaan valmiuksia soveltaa hoitotieteen ja muiden tieteenalojen sekä hoito-

tieteen didaktiikan viimeisintä tutkimustietoa terveysopetuksessa ja – oppimisessa eri-

laisissa oppimisympäristöissä.  Hoitotieteen didaktiikan teoreettiset opinnot luovat 

erinomaisen perustan opetusharjoitteluihin muun muassa monialaisiin simulaatio-op-

pimisympäristöihin ja projektityöskentelyyn.  Opiskelijakeskeiset opetus- ja oppimis-

menetelmät kuten flipped learning, yhteistoiminnallinen oppiminen ja simulaatiot val-

mentavat terveystieteiden opettajaopiskelijat monipuolisiin työelämätehtäviin.   

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnossa suuntaavia opintoja on 25 opintopistettä ja 

maisterintutkinnossa 35 opintopistettä.  Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tut-

kintoon terveystieteiden opettajankoulutuksessa sisältyy opettajan pedagogiset opin-

not, joiden laajuus on vähintään 60 opintopistettä (A794/2004). Terveystieteiden kan-

didaatin ja maisterin tutkintoon hoitotieteessä sisältyy myös muita opintoja Itä-Suo-

men yliopiston laajasta monitieteisestä opetustarjonnasta.  

Terveystieteiden opettajankoulutuksessa tavoitteena on kouluttaa terveysalalle ter-

veystieteiden maistereita, joilla on osaamisvalmiudet: 

• käyttää tieteelliseen tietoon ja näyttöön perustuvaa ajattelu- ja toimintatapaa 

opetuksessa sekä muissa kehittämis-, tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä  

• soveltaa aktivoivia ja osallistavia opetus-, oppimis- ja arviointimenetelmiä eri-

laisissa oppimisympäristöissä oppijoiden erilaisuus ja kulttuuritausta huomi-

oiden  

• arvioida ja soveltaa tutkivaa ja kehittävää työotetta opettajan työssä ja muissa 

asiantuntijatehtävissä  

• osallistua terveysalan koulutusta ja sosiaali- ja terveyspolitiikkaa koskevaan 

yhteiskunnalliseen keskusteluun ja oman alansa kehittämiseen  



Tuutoreiden ja ainejärjestöjen 

tervehdys ja yhteystiedot 

HOITOTIETEEN TUUTORIT: 

Onneksi olkoon opiskelupaikan johdosta. Tervetuloa opiskelemaan hoitotiedettä Itä-

Suomen yliopistoon Kuopion kampukselle. Olet tehnyt hienon valinnan lähtiessäsi 

jatko-opintoihin! Olemme sinun vertaistuutoreitasi ja autamme sinua opintojen 

alussa. Voit ottaa yhteyttä meihin missä tahansa asiassa. Autamme parhaamme mu-

kaan ja ellemme osaa auttaa, etsimme yhdessä henkilön, joka tuntee asiasi. Aluksi 

kannattaa liittyä Facebookissa UEF Hoitotiede 2020 -ryhmään. Siellä vastaamme kysy-

myksiin jo kesän aikana ja opintojen edetessä ryhmä on kätevä työkalu. Tapaamme 

heti ensimmäisenä päivänä yliopistolla! 

 

Anu Kilpirova anms@uef.fi 

Hei! Olen Anu, toinen teidän tuutoreista. Olen koulutukseltani sairaanhoitaja. Preven-

tiivisen hoitotieteen opinnot olen aloittanut syksyllä 2019. Olen iloinen, että saan olla 

mukana toivottamassa teidät tervetulleiksi opintojen pariin. Ottakaa hihasta kiinni, jos 

jokin mietityttää. 

 

Heikki Miettinen hemietti@uef.fi 

Moi! Minä taas olen Heikki. Olen myös koulutukseltani sairaanhoitaja. Minä opiskelen 

terveystieteiden opettajankoulutuksessa ja opintoni aloitin 2019. Odotan innolla teitä 

uusia fukseja kampukselle. Toivottavasti kuullaan teistä jo kesällä sosiaalisessa medi-

assa, mutta viimeistään nähdään heti syyskuun alussa. Olkaa yhteydessä, mielellään 

kuulen teidän ajatuksia ja kysymyksiä opintoihin ja muuhunkin liittyen. Saa soittaa 

(0400-151840), laittaa viestiä tai kysyä suoraan. Tervetuloa!   

 

Aloitusviikolle on järjestetty yhteistä ohjelmaa. Toivotamme teidät lämpimästi terve-

tulleiksi vapaaehtoisiin iltatapahtumiin. Niiden avulla pääsee hyvin alkuun uusiin opis-

kelijakollegoihin sekä kaupunkiin tutustumisessa.  

 

Nähdään syksyllä! 

 

mailto:anms@uef.fi
mailto:hemietti@uef.fi


TERVETULOA TERHOON! 

 

TERHO Ry on Itä-Suomen Yliopiston Kuopion kampuksen yhteiskunta- ja 

terveystieteiden opiskelijoiden etu- ja yhteistyöjärjestö. TERHOon kuuluu sosiaali- ja 

terveysjohtamisen laitoksen, hoitotieteen laitoksen sekä kansanterveystieteen yksikön 

(lääketieteen laitoksen) opiskelijoita. Ainejärjestömme kattaa kuusi pääainetta, joten 

opiskelijoiden kirjo on laaja. Edustamiamme pääaineita ovat sosiaali- ja 

terveyshallintotiede, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintotiede, hoitotiede, 

terveystaloustiede, terveyden edistäminen ja Master of Public Health. 

 

TERHO Ry:n tehtävänä on valvoa opiskelijoiden etuja opiskeluun liittyvissä koulutus- ja 

sosiaalipoliittisissa asioissa sekä järjestää tapahtumia ja liikunta-aktiviteetteja. 

Ainejärjestön jäsenet viettävät aikaa yhdessä sekä opintojen että vapaa-ajan 

merkeissä. TERHOn tehtävänä on siis huolehtia siitä opiskelun toisesta puolesta! 

Opiskelun tukena jäsenemme voivat järjestää opintopiirejä ja jakavat kursseihin 

liittyvää materiaalia keskenään.  

TERHOssa liikutaan monipuolisesti ravitsemustieteilijöiden kanssa yhteisillä 

liikuntavuoroilla. Syksyisin on TERHO-Survivor tapahtuma, jonka teemat on vaihdelleet 

melonnasta lasersotaan. Keväällä järjestetään jo perinteeksi muodostunut TERHO 

Spring Break Tahkolla. Silloin uudet ja vanhat opiskelijat pääsevät jakamaan 

kokemuksiaan opinnoista sekä nauttimaan ulkoiluaktiviteeteista. TERHO järjestää 

myös yhdessä muiden toimijoiden kanssa monenlaista tapahtumaa vuoden aikana ja 

toivomme, että lähdette rohkeasti mukaan toimintaan ja tutustumaan uusiin ihmisiin! 

Tapahtumissa pääset luomaan verkostoja tulevaisuuttakin ajatellen. 

 

TERHO:n jäseneksi liityt maksamalla 30e jäsenmaksun TERHO ry:n tilille: 

FI45 4600 0010 6392 56   

Viestikenttään tulee laittaa: oma nimi, pääaine, sähköpostiosoite ja paikkakunta. 

Jäsenmaksu kattaa koko opiskeluajan jäsenyyden! Jäseneksi liittyminen kannattaa 

hoitaa jo hyvissä ajoin kesän aikana, jotta saat tarvittavan informaation TERHO:n 

tapahtumista ja toiminnasta heti opiskelupaikan vastaanotettuasi. Jäsenrekisteriin 

kerätyt tiedot ovat vain TERHO Ry:n toimintaa varten. Lisätietoja jäsenrekisteristä saa 

hallitukselta. 

 

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi  

TERHOlaisten joukkoon!  

https://terhory.fi/  

Instagram: @terhory / Facebook: TERHO Ry  

 

Tutustu myös Terhon fuksioppaaseen 

https://terhory.fi/tuutorointi/ 

https://terhory.fi/
https://terhory.fi/tuutorointi/


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
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