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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


 

 
DIGISTARTTI  

 
3.8.alkaen 

Tervetuloa 
 

Onnea opiskelupaikan johdosta ja tervetuloa aloittamaan opinnot Itä-Suomen yliopistossa, 
Terveystieteiden tiedekunnan lääketieteen koulutusohjelmassa! 

Tässä oppaassa on sinulle pieni tietopaketti opintojen alkuun. Myös yliopiston verkkosivuille on 
koottu runsaasti materiaalia, joka helpottaa orientoitumistasi opiskeluun Itä-Suomen yliopistossa. 
Verkkoon on rakennettu opiskelijoille tarkoitettu opiskelun käsikirja KAMU (https://kamu.uef.fi/ ). 
Sieltä löytyy myös uuden opiskelijan sivusto, johon sinun kannattaa ehdottomasti tutustua. Näitä 
pääset selaamaan ilman kirjautumista.  

Lääketieteen koulutusohjelman opinto-opas, joka sisältää runsaasti opinnoissasi tarvittavaa 
tietoa, löytyy Kamusta (hae hakutoiminnolla ”Opinto-opas” / valitse listalta lääketieteen opinto-
opas). Opinto-opas on hyvä ensiapu moneen opintojen aikana esille nousevaan kysymykseen. 
Yksityiskohtaisempaa tietoa opinnoista löytyy Lääketieteen Opintoyhteisöstä, jonne pääsyyn 
tarvitset omat yliopiston myöntämät ad-tunnukset. Tutustu edellä oleviin materiaaleihin jo 
elokuun aikana; uskon, että löydät niistä vastaukset useimpiin sinua askarruttaviin kysymyksiin. 
Tarvittaessa voimme palata kysymyksiin tarkemmin orientaatioviikolla perjantaina 4.9. 
pidettävällä kyselytunnilla. 

Lääketieteen opiskelu on tarkasti ohjelmoitua ja olemme laatineet sinulle opiskelujesi tueksi 
valmiin lukujärjestyksen. Tässä oppaassa on koottuna kahden ensimmäisen viikon lukujärjestys; 
Sillä pärjäät alkuun. Koko lukuvuoden lukujärjestys löytyy verkosta Lukari –ohjelmasta, jota voi 
selata myös kirjautumatta (https://lukari.uef.fi/).  

Opiskelun alkamiseen liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat ensimmäisen vuosikurssin 
opettajatuutorit, yliopistonlehtori Virpi Tiitu ja yliopistonlehtori Jyrki Ågren sekä lääketieteen 
opintoasiainpäällikkö Susanna Järvelin-Pasanen. Virpin ja Jyrkin yhteystiedot löytyvät myöhemmin 
tästä oppaasta. Yhteydenotot tavoittavat varmimmin vasta elokuussa, sillä heinäkuuksi kampus 
hiljenee lomanviettoon. 

Lukuvuosi aloitetaan koronatilanteen vuoksi osittain etänä ja hyödyntäen Itä-Suomen yliopiston 
digitaalisia opiskeluympäristöjä ja -työkaluja. Perehtyäksesi käytössä oleviin opiskeluympäristöihin 
ja -työkaluihin suosittelen Digistartin tekemistä jo elokuun aikana. Ohjeet Digistarttiin löydät 
Kamun Uuden opiskelijan materiaaleista. 

Lämpimästi tervetuloa lääketieteen opintojen pariin! 

 

Susanna Järvelin-Pasanen, 
opintoasiainpäällikkö, lääketiede 
susanna.jarvelin@uef.fi  

  



Ensimmäisten viikkojen aikataulu 
Ensimmäisten viikkojen ohjelman tarkoituksena on orientoida sinua yliopisto-opiskeluun sekä 
oppiaineesi käytänteisiin. Ohjelma on osa Orientaatio yliopisto-opiskeluun -opintojakson (ORI) 
ohjelmaa, johon osallistuminen on pakollista. Ohjelmassa mainitut linkit etäyhteyksiin löytyvät 
Moodlesta ORI-opintojaksolta (Hae Moodlen etusivulta kurssia 1131000 Orientaatio yliopisto-
opiskeluun, lääketiede à kurssiavain LLORI20); kurssi avautuu opiskelijoille 17.8.2020. Tarkista 
myös Moodlesta mahdolliset muutokset lähiopetuksen tiloissa. 

TIISTAINA 1.9. 

AIKA JA PAIKKA 
 OHJELMA 

8.30–9.00 Etänä 
Tervetuloa Itä-Suomen yliopistoon! 
Akateemisen rehtorin vuorovaikutteinen livetuokio 
verkossa (kts. linkki Moodlessa) 

10.00, kokoontuminen kampuksella Canthia-
rakennuksen edessä Snellmanian puoleisessa 
päädyssä 

Tuutoriryhmien tapaamiset ja lounas 

KESKIVIIKKONA 2.9. 

AIKA JA PAIKKA OHJELMA 

8.15, Etänä (linkki Moodlessa) Lääketieteen laitoksen info (ORI) 

9.30, Etänä (linkki Moodlessa) Kieli-info (ORI) 

10.15, Etänä (linkki Moodlessa) Kirjastostartti (ORI) 

11.00 alkaen 
Tietoiskuja ajankohtaisista palveluista; kts linkit 
tietoiskuihin Kamusta / orientaation aikataulut (ORI) 

Tuutoriryhmien ohjelmaa, kts. tarkemmin tuutorikirjeessä 
Illalla käynnistyy myös viikon mittainen kaupunkisuunnistus ja kampusrysäys; kts. lisää osoitteessa: 
https://www.isyy.fi/vapaa-aika/tapahtumat/kampusrysays.html  

TORSTAINA 3.9. 

AIKA JA PAIKKA OHJELMA 

8.15 alkaen etänä (linkki Moodlessa) Lääketieteen opinnoista (ORI) 

12.00–13.00  Yliopiston avajaisjumalanpalvelus  

13.00–15.00 Yliopiston avajaiset 

PERJANTAINA 4.9. 

AIKA JA PAIKKA OHJELMA 

8.-9.00 Opintopsykologien puhelinpäivystys 

9.00–11.00 
Infotilaisuuksia verkossa / videoina tai verkkomateriaalina, 
kts linkit tietoiskuihin Kamusta / orientaation aikataulut 
(ORI) 

11.00–12.00, Kampuksen lounasravintolat Lounastauko 

12.15 alkaen etänä (linkki Moodlessa) 

Kyselytunti; opettajatuutorit ja opintoasiainpäällikkö 
vastaamassa viikon aikana heränneisiin kysymyksiin. 
Kysymyksiä on mahdollista lähettää myös etukäteen, jos et 
halua esittää kysymystäsi ääneen (ORI) 



Kts. opetuksen 
aikataulut 
LUKARISTA 

 
lukari.uef.fi 

MAANANTAINA 7.9. 

TIISTAI 8.9. 

KESKIVIIKKO 9.9. 

TORSTAI 10.9. 
TUTUSTU 

ORENTAATION 
VERKKO-

MATERIAALIIN 
kamu.uef.fi/uudelle-

opiskelijalle 

 

AIKA JA PAIKKA OHJELMA 

9.-13.00, etänä (linkki Moodlessa) Vuosikurssin virkailijoiden valinta  

12.-13.00, Kampusravintolat Lounastauko 
14.00 alkaen Tuutorryhmien tapaamiset (kts. tarkemmin tuutorkirje) 
 

AIKA JA PAIKKA OHJELMA 

9.-10.00, Etänä Johdatus lääketieteeseen (JOL), kurssi-info 

10.-12.00, Etänä Johdatus lääketieteeseen (JOL), luennot 

12.-13.00, Kampusravintolat Lounastauko 

13.-15.00, Etänä Johdanto ihmisen biologiaan (JIBI), luennot 

15.-17.00, Moodlessa 
English Academic Reading Skills for Medicine (EARS) AHOT 
näyttökoe (Lisätietoa näyttökokeesta ja siihen 
osallistumisesta Kieli-infossa 2.9.2020) 

AIKA JA PAIKKA OHJELMA 

8.-10.00, Etänä Johdatus lääketieteeseen (JOL), luennot 

10.-12.00, Etänä Solun ja kudoksen rakenne ja toiminta (SORATO), luennot 

12.-14.00, Kampusravintolat Lounastauko 

14.-16.00, Etänä Johdanto ihmisen biologiaan (JIBI), luennot 

AIKA JA PAIKKA OHJELMA 

8.-10.00, Etänä Johdatus lääketieteeseen (JOL), luennot 

10.-12.00, Etänä Fysiikkaa lääketiedettä opiskeleville (FYL), luennot 

12.-13.00, Kampusravintolat Lounastauko 

13.-15.00, Etänä Solun ja kudoksen rakenne ja toiminta (SORATO), luennot 

 
Tutustu 

orientaation 
verkkomateriaaliin 

kamu.uef.fi/uudelle-
opiskelijalle 



 

ORIENTAATIO YLIOPISTO-OPISKELUUN -OPINTOJAKSOON (ORI) SISÄLTYVÄT 
TIETOISKUT JA TYÖPAJAT 

KESKIVIIKKO 2.9. JA PERJANTAI 4.9. TIETOISKUJA ETÄNÄ SEURAAVISTA AIHEISTA: 

• UEF-tunnukset ja tietojärjestelmät opiskelijoille 
• ISYY  - Sinun ylioppilaskuntasi esittäytyy 
• Erasmus student network 
• Opiskelijan työkalut: WebOodi ja Tuudo 
• Urapalvelut opiskelijoille 
• Miksi kannattaa lähteä vaihtoon? 
• Sykettä – korkeakoululiikunta 
• Opiskelijan hyvinvointipalvelut 
• Kuopaksen opiskelija-asunnossa asuminen ja hakeminen 
• Kielikeskuksen non-stop-työpaja 
• Sivuaineinfo 
• Urheilijana Itä-Suomen yliopistossa 

TORSTAI 24.9., kello 13.-15.00 KV-info 

• Toteutetaan etäyhteyksin; Linkki ja tarkemmat tiedot Moodlessa 

TIISTAI 6.11. HYVINVOINTITYÖPAJAT  

Terveystieteiden tiedekunnan oma osuus kello 9.15 alkaen etänä 

• Aiheita ovat mm. palautuminen, ravitsemus sekä ajankäytön hallinta opiskelukyvyn 
tukemisessa. Aiheita alustavat tiedekunnan omat asiantuntijat professori Heikki Tikkanen ja 
professori Marjukka Kolehmainen sekä opintopsykologi Katri Ruth. 

Yliopiston yhteiset hyvinvointityöpajat kello 12.-15.00 

Alustavia aiheita ovat mm.: 
- Opiskelukunnon kohotusta: Eväitä sujuvaan opiskeluun 
- Opintopinnat kotiin - vinkit tenttiin valmistautumiseen ja muihin oppimisen tapoihin 

yliopistossa 
- Perheellisten / aikuisopiskelijoiden paja 
- Opiskelun vuorovaikutustilanteet: kuinka pärjätä jännittämisen kanssa 
- Arki haltuun – ilo opiskeluun 
- SYKETTÄ hyvinvointi- ja liikuntapalvelut  

TIISTAI 4.11., KELLO 10.-11.00 SYVENTÄVIEN OPINTOJEN JA VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO  

• Toteutustapa ja paikkatiedot ilmoitetaan myöhemmin Moodlessa 
 
 

 

  

LUE LISÄÄ AIHEESTA OSOITTEESSA  
https://kamu.uef.fi/student-book/orientaation-aikataulu/ 
 
 



 
 

Ensimmäisen vuoden aikataulu 
LÄÄKETIETEEN 1. VUOSIKURSSIN YHTEENVETO 2020-2021 

Koodi Opintojakso Lyhenne OP Ajankohta 

4421100 Opettajatuutorointi LT1 OPTU 0,0 01.09.2020-31.05.2021 

1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun ORI 1,0 1.9.-04.11.2020 

4421401 Johdatus lääketieteeseen JOL 2,0 08.09.-21.10.2020 

4421612 Solun ja kudoksen rakenne ja 
toiminta 

SORATO 6,0 09.09.-19.10.2020 

4421613 Genomin toiminta GETO 6,0 22.10.-15.12.2020 

4421502 Fysiikkaa lääketiedettä opiskeleville FYL 2,5 10.09.-27.11.2020 

4427107 Lääketieteellinen tieto ja viestintä LTV 3,0 14.09.2020-30.04.2021 

4421603 Johdanto ihmisen biologiaan JIBI 1,5 08.09.–02.10.2020 

8013701 English Academic Reading Skills for 
Medicine 

EARS 2,0 15.09.-19.11.2020 

4421604 Kehitysbiologia ja lisääntyminen KEHLI 5,0 17.03.-27.5.2021 

4411065 Opinnäytetyöseminaari 1, LL ja HLL # OPSEM1 1,0 30.11.2020-06.05.2021 

4411066 Opinnäytetyöseminaari 2, LL ja HLL # OPSEM2 1,0 07.12.2020-20.05.2021 

4421605 Tuki- ja liikuntaelimistö TULE 6,0 05.10.-03.12.2020 

4421606 Verenkierto, hengitys ja 
nestetasapaino 

VERHE 9,0 07.01.-15.03.2021 

8012701 Ruotsia lääketieteen opiskelijoille, 
kirjallinen ja suullinen taito 

RUO/L 3,0 11.01.-29.03.2021 

4421607 Ruoansulatus ja metabolia RUMBA 8,0 16.03.-17.05.2021 

  yht. 57 op  
# Opinnäyteseminaari on pakollinen, mutta suoritusajankohta on vapaasti valittavissa 

VALINNAISET OPINNOT 

Koodi Opintojakso Lyhenne OP Ajankohta 
8014251 Latinan peruskurssi LAP 2,0 15.09.-05.11.2020 
4427108 Tutkimus tutuksi TUT 1,0 22.02.-04.03.2021 
4427501 Hätäensiapu HEA 1,0 16.03.-04.05.2021 

 
LT1 vuosikurssikoordinaattorit: 
Virpi Tiitu, virpi.tiitu@uef.fi  
Jyrki Ågren, jyrki.agren@uef.fi  
Arja Winberg, arja.winberg@uef.fi (mm. ryhmäjaot) 

  

Muista  
ilmoittautua 

opintojaksoille 
WebOodissa 

1.8. alkaen 



 

Opintojen suunnittelu 
 
Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on 360 opintopistettä (op) ja valmistumisen tavoiteaika on 
kuusi vuotta. Laskennallinen opintopistemäärä vuotta kohden on 60 op. Lääketieteen opinnot 
jakautuvat ajallisesti prekliinisen ja kliinisen vaiheen opintoihin. Prekliinisen vaiheen eli kahden 
ensimmäisen opiskeluvuoden opinnot ovat laajuudeltaan 110 op ja kliinisen vaiheen opinnot ovat 
laajuudeltaan 189,5 op. Tuon lisäksi tutkintoon kuuluu pakollista harjoittelua eli amanuenssuureja 
(yhteensä 24 op), syventävien opinnäyte (20–25 op) ja siihen liittyvät seminaarit (2 op) sekä valinnaisia 
opintoja (10–15 op). Lääketieteen opintojen runkona toimivat vuosikurssikohtaiset lukujärjestykset, 
joihin opintojaksot ja niihin liittyvät ryhmäopetukset on aikataulutettu. Amanuenssuurit, syventävien 
opinnäyte ja valinnaiset opinnot eivät ole valmiiksi lukujärjestyksessä, joten joudut suunnittelemaan 
niiden ajoittumisen tutkinnossa itse. 

Tutkinnon suorittamiseksi sinun on osallistuttava opetussuunnitelman mukaisesti järjestettyyn 
opetukseen. Seminaareihin, osalle luennoista, erilaisissa harjoitustöissä ja ryhmäopetuksissa 
vaaditaan lähes aina läsnäoloa. Selvitä aina etukäteen opintojaksokuvauksista, mitä opintojakson 
suorittamiseksi vaaditaan. Nämä asiat kerrotaan myös opintojakson aloitusluennolla, joten niitä ei 
kannata jättää väliin. Vaikka osaan opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista, osallistuminen 
kannattaa aina, sillä luennoilla esille tulevat asiat ovat oppisen kannalta keskeistä sisältöä. Tuota tietoa 
tarvitset varmasti tulevassa lääkärin ammatissasi. 

Yksittäisten opintojaksojen osaamistavoitteet, suoritus- ja toteutustavat ja vaaditut edeltävät opinnot, 
ovat nähtävissä WebOodissa (https://weboodi.uef.fi). WebOodissa myös ilmoittaudutaan 
opintojaksoille ja tarvittaessa tentteihin. Sinun tulee ilmoittautua opintojaksoille WebOodissa 
ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Ilmoittautuminen avautuu yleensä lukuvuoden alussa, joten 
kannattaa kerralla ilmoittautua koko lukuvuoden opintojaksoille.  

Opintojesi sujumisen tukena toimivat vuosikurssikoordinaattorit sekä HOPS-ohjaajat. Heidän 
yhteystietonsa löydät tästä oppaasta. 

Tutkintoon kuuluvat harjoittelut eli amanuenssuurit 

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyy pakollista harjoittelua yhteensä 4 kuukautta (24 op). 
Lisäksi sinulla on mahdollisuus tehdä yksi amanuenssuuri (6 op) tutkinnon valinnaisiin opintoihin 
sijoitettavaksi. Harjoittelun tarkoituksena on antaa lääketieteen opiskelijalle valmiuksia opinnoissa 
saatujen tietojen ja taitojen soveltamiseen käytännössä sekä yleislääkäritasoisten toimenpiteiden 
suorittamiseen. Lisäksi tarkoituksena on perehdyttää opiskelija sairaaloiden ja terveyskeskusten 
lääkärin käytännön toimintaan sekä terveydenhuollon eri ammattiryhmien väliseen työnjakoon. 

Syventävien opintojen tutkielma 

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyy 20 (tai 25 op) opintopisteen laajuinen kirjallinen 
opinnäytetyö. Tutkielmaan liittyy myös opinnäyteseminaarit (yhteensä 2 op) ja kypsyysnäyte. Tästä 
lisää syväri-infossa 4.11.2020, kello 10.–11.00. 

Tutkinnon valinnaiset opinnot 

Tutkintoon tarvitset valinnaisia opintoja yhteensä 10–15 op, opinnäytteesi laajuudesta riippuen. 
Valinnaiset opinnot voit valita oman kiinnostuksesi mukaisesti tukeaksesi opiskelussa tai lääkärin 
työtehtävissä tarvittavaa osaamista. Valinnaisia opintoja voit suorittaa haluamassasi tahdissa ja 
opintojen aikatauluttamisesta vastaat itse. Sinulla on mahdollisuus suorittaa valinnaisia opintoja myös 
muusta Itä-Suomen yliopiston opetustarjonnasta, Avoin yliopisto-opetus mukaan lukien. 

  



 
 

Opintojen ohjaus 
PREKLIINISEN VAIHEEN ELI ENSIMMÄISEN (LT1) JA TOISEN (LT2) VUOSIKURSSIN 
OPPIAINETUUTORIT: 

• Yliopistonlehtori Virpi Tiitu (Puh. 050 387 0905), virpi.tiitu@uef.fi  
• Yliopistonlehtori Jyrki Ågren (Puh. 044 336 3616), jyrki.agren@uef.fi  

KLIINISEN VAIHEEN (LT3-LT6) HOPS-OHJAAJAT: 

• LT3 Tiina Tirkkonen (Puh. 050 432 0219) ja Hannele Virnes (Puh. 044 711 3939) 
• LT4 Anita Koponen (Puh. 040 865 8194) ja Anna-Leena Laitinen (Puh. 0400 911 718) 
• LT5 Leija Koponen (Puh. 040 779 1699) ja Anna-Leena Laitinen (Puh. 0400 911 718) 
• LT6 Raija Lehto (Puh.040 843 0161) 

Oppiainetuutoreiden ja HOPS-ohjaajien lisäksi opintoneuvontaa antaa lääketieteen opintohallinnon 
henkilökunta: 
 
Opintoasiainpäällikkö Susanna Järvelin-Pasanen  

• Puh. 040 355 3111, susanna.jarvelin@uef.fi 
• Peruskoulutukseen liittyvä yleinen HOPS-/opintoneuvonta ja opintohallinto 
• Lääketieteen yleinen opintoneuvonta, opiskelijoiden viransijaisuuskelpoisuus ja siihen 

liittyvät tehtävät, kynnykset 
• Opiskelijavalinta 

Opintoamanuenssi Maria Luojus  

• Puh. 050 475 0907, maria.luojus@uef.fi  
• Lääketieteen amanuenssiasiat, opinnäytetyöseminaarit 

Opintohallinnon päällikkö Mervi Silaste  

• Puh. 040 355 2198, mervi.silaste@uef.fi 
• Tiedekunnan opintohallinto 
• Tieteellinen jatkokoulutus ja siihen liittyvä opintoneuvonta 
• Erikoislääkärikoulutusta koskevat asiat ja opintoneuvonta 

Kansainvälisten asiain suunnittelija Marko Pietilä 

• Puh. 040 355 3089, marko.pietila@uef.fi  
• Lääketieteen koulutusohjelman kv-koordinaattorin tehtävät 
• Vaihto-opintoneuvonta 

 

Lääketieteen opintohallinnon kanslian löydät Medistudia-rakennuksesta, 4. kerroksesta. 

  



 

Mikä on terveystieteiden tiedekunta? 
Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunta kouluttaa 
asiantuntijoita ja ammattilaisia useille keskeisille terveydenhuollon ja hyvinvoinnin aloille. 
Tiedekunnassa on noin 2500 perustutkinto-opiskelijaa viidessä koulutusohjelmassa ja viidessä 
pääaineessa. Koulutusta annetaan lääketieteen, hammaslääketieteen, farmaseutin, proviisorin ja 
biolääketieteen koulutusohjelmissa sekä hoitotieteen, ravitsemustieteen ja terveyden edistämisen 
(ergonomia, kansanterveystiede ja liikuntalääketiede) pääaineissa. Koulutustarjontaa täydentää 
kolme kansainvälistä maisteriohjelmaa. 

Terveystieteiden tiedekunta on Suomen suurin lääkärikouluttaja, ainoa laillistettujen 
ravitsemusterapeuttien kouluttaja, minkä lisäksi koulutamme noin puolet maamme farmaseuteista ja 
proviisoreista. Lääkäreillä, hammaslääkäreillä, farmaseuteilla, proviisoreilla ja muilla terveyssektorin 
asiantuntijoilla on paljon kysyntää työmarkkinoilla. Opiskelijamme saavat uusimpaan tietoon 
perustuvaa opetusta ja erinomaiset valmiudet työelämään. 

LÄÄKETIETEEN LAITOS 

Lääketieteen laitos on laaja-alainen opetus- ja tutkimusyksikkö ja suurin terveystieteiden tiedekunnan 
laitoksista. Lääketieteen laitos jakautuu neljään yksikköön, hammaslääketie-teen yksikkö on yksi 
lääketieteen laitoksen yksiköistä. 

Lääketieteen laitos vastaa lääketieteen, hammaslääketieteen, ravitsemustieteen, biolääketieteen sekä 
terveyden edistämisen (sisältäen terveyden ja työhyvinvoinnin sekä terveysliikunnan pääaineet) 
koulutuksesta. Lääketieteen laitos myös aktiivinen kansainvälisen koulutuksen järjestäjä ja on mukana 
eri koulutusalojen kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. 

Millaisia valmiuksia lääkärikoulutus 
antaa? 
OPISKELUN YLEISET TAVOITTEET 

Lähtökohtana koulutuksessa on antaa opiskelijalle valmius lääkärin tehtäviin ja itsenäiseen 
lääkärintoimen harjoittamiseen sekä lisäksi antaa valmiustieteelliseen ja ammatilliseen 
jatkokoulutukseen.  

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneet voivat lääkärin tehtävien lisäksi toimia opetus- ja 
tutkimustehtävissä sekä erilaisissa lääketieteellistä asiantuntemusta vaativissa hallinnollisissa 
tehtävissä. 

KOULUTUKSEN TIETEELLISET JA AMMATILLISET TAVOITTEET 

Lääkärikoulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalla valmistuttuaan on tiedolliset, taidolliset ja 
psykososiaaliset valmiudet työskennellä menestyksellisesti niin sairaalassa kuin 
perusterveydenhuollon tehtävissä lääkärinä, asiantuntijana, kehittäjänä ja työryhmänsä johtajana. 
Lisäksi koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalla valmistuttuaan on riittävät valmiudet 
tutkimustyön tekemiseen ja jatkokoulutukseen sekä kyky ja motivaatio elinikäiseen oppimiseen. 
Opetus ja oppiminen perustuvat uudistuvaan tietoon ja sillä on vahva yhteys tieteelliseen 
tutkimukseen. Koulutuksen sisällöt on johdettu tavoitteista ja niitä evaluoidaan ja kehitetään 
jatkuvasti.  



 
 

Miten tutkinto rakentuu? 
 

PREKLIINISEN VAIHEEN (LT1 JA LT2) OPINTOJAKSOT VUONNA 2020 OPINTONSA 
ALOITTAVILLE: 

 
LT1:n pakolliset opintojaksot (opinnot lukuvuonna 2020–2021) 
Tunnus Opintojakson nimi  op 
1131000  Orientaatio yliopisto-opiskeluun (ORI)  1 
4421612 Solun ja kudoksen rakenne ja toiminta  (SORATO)  6 
4421613 Genomin toiminta (GETO)  6 
4421603 Johdanto ihmisen biologiaan (JIBI)  1,5 
4421604 Kehitysbiologia ja lisääntyminen (KEHLI)  5 
4421605 Tuki- ja liikuntaelimistö (TULE)  6 
4421606 Verenkierto, hengitys ja nestetasapaino (VERHE)  9 
4421607 Ruoansulatus ja metabolia (RUMBA)  8 
4421401  Johdatus lääketieteeseen (JOL)  2 
4427107 Lääketieteellinen tieto ja viestintä1 (LTV)  3 
4421502  Fysiikkaa lääketiedettä opiskeleville (FYL)   2,5 
8013701  English Academic Reading Skills for Medicine (EARS/LT)  2 
8012701  Ruotsia lääketieteen opiskelijoille,  
 kirjallinen ja suullinen taito (RUO/LT)  3 
 Yhteensä   55 
1Lääketieteen tiedonhaku (8026500) sisällä Lääketieteellinen tieto ja viestintä jaksossa.  

 
 
LT2:n pakolliset opintojaksot (opinnot lukuvuonna 2021–2022) 
Tunnus Opintojakson nimi  op 
4422608 Hermosto (HERMO)  8 
4422611 Elimistön puolustusjärjestelmät (REPULSE)  4 
4422610 Lääketieteen dissektiot (LADIS)  6 
4422404 Vuorovaikutus potilas–lääkärisuhteessa (VPL)  2 
4422410 Epidemiologia ja biostatistiikka (EBIS)  4 
4422409 Kansanterveystiede (KTT)  3 
4422503 Kliininen mikrobiologia (KM)  6 
4422504 Tautiopin perusteet (TAOP)  6 
4422407 Ympäristöterveydenhuollon perusteet (YTH)  1,5 
4218801 Perusfarmakologia (PEFA)  3 
4218802 Systemaattinen farmakologia1 (SYFA1)   4 
4218804 Systemaattinen farmakologia 2 lääketieteen ja  
 hammaslääketieteen opiskelijoille (SYLFA2)  4,5 
5426101  Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään (JOSPA)   3 
 Yhteensä   55 

 
Prekliiniset opinnot yhteensä 110,0 op  
  



 

KLIINISEN VAIHEEN (LT3-LT6) OPINTOJAKSOT: 

 
LT3 Kaikille yhteinen opetus (opinnot lukuvuonna 2022–2023) 

Tunnus Opintojakson nimi  op 
4423602 Potilas-lääkärisuhde1 (PLS)    2 
4423001 Potilaan tutkiminen2 (POTT)    6 
4424000 Anestesiologia ja tehohoito (ANE)    4 
4423501 Tautioppi (TAO)    7 
4423101 Sisätautioppi; kardiologia (KAR)   5 
4423201 Sisätautioppi; gastroenterologia, nefrologia ja reumatologia (GNR)   5 
4423301 Sisätautioppi; endokrinologia ja hematologia (EnHe)   5 
4423451 Sisätautioppi; ryhmäopetukset, seminaarit, potilaiden tutkiminen ja päivystys (S)  5,5 
4426451 Sisätautioppi; loppukuulustelu (SIS LK)   0 
4424150 Keuhkosairaudet (KS)    4 
4424200 Kliininen kemia (KK)    3 
4423550 Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede (KFI)    3 
4424300 Kliininen radiologia (RAD)    4 
4424302 Säteily ja sen turvallinen käyttö (SÄT)   1,5 

 Yhteensä   55 
1 Psykiatrian klinikan järjestelyvastuu  
2 Sisätaudit järjestelyvastuussa. Toteutus yhteistyössä sisätautien, yleislääketieteen, kirurgian, fysiatrian, 
neurologian ja geriatrian oppiaineiden kanssa 

 

LT4 Kaikille yhteinen opetus (opinnot lukuvuonna 2023–2024) 

Tunnus Opintojakson nimi  op 
4425050 Fysiatria (FYS)   3,5 
4424101 Geriatria (Ger)   2,5 
4424400 Infektiosairaudet (INFEK)   5 
4424050 Johdatus yleislääketieteeseen I (YLE I)   3 
4426201  Kirurgia; seminaarit (KIR SEM)   3,5 
4426203  Kirurgia; alkukuulustelu, ryhmäopetukset, potilaiden tutkiminen, päivystys ja  

omatoiminen opiskelu, loppukuulustelu (KIR)   15 
4424650 Neurokirurgia (NKI)   2 

4424700 Neurologia 1 (NEU)   6,5 
4424252 Psykiatria ja nuorisopsykiatria2 (PSYK)       10,5 
4214999 Reseptioppi (RES)   1 
4424350 Terveyskeskusopetus I (TKOP I)   3 
4425200 Oikeuslääketiede3 (OLT)   (2,0) 

Yhteensä     55,5 
1 Neurologian kurssiin sisältyy myös kliininen neurofysiologia 
2 Psykiatrian kurssiin sisältyy myös päihdepsykiatrian opetuksia 
3 Luentoja, opetus jatkuu Lt-6 vuosikurssilla. (Suluissa oleva opintopistemäärä on opintojakson 
kokonaisopintopistemäärä.) 
 

  



 
 

LT5 Kaikille yhteinen opetus (opinnot lukuvuonna 2024–2025) 

Tunnus Opintojakson nimi   op 
4425001 Johdatus yleislääketieteeseen II (YLE II)   3 
4460801 Kliininen ravitsemustiede (KLRAV)   2,5 
4424550 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 1 (KNK)   8 
4424600 Lastenpsykiatria (LPSY)   3 
4424450 Lastentaudit ja lastenneurologia 2 (LAST)   14 
4424500 Naistentaudit ja synnytysoppi (NAIS)   13 
4424750 Silmätaudit (SIL)   6 
4425300 Terveyskeskusopetus II (TKOPII)   1,5 

4425350 Terveyskeskusopetus III (TKOPIII)   1,5 
4425400 Työlääketiede ja työterveyshuolto (TL)   3 
8013702 Advanced English Academic and Professional    1 
 Communication for Medicine (AEAPC/LT) 
5426104 Moniammatillinen SOTE-johtaminen (MOJO)   2 
Yhteensä         58,5 
1 Sisältää foniatrian sekä suu- ja leukasairauksien erikoisalojen opetuksen.  
2 Sisältää myös lastenkirurgian opetuksia. 

 

LT6 Kaikille yhteinen opetus (opinnot lukuvuonna 2025–2026) 

Tunnus Opintojakson nimi   op 
4426601-16 Seminaarit   0 
4422408 Kansanterveystieteen seminaari LT6 1   0 
4426001 Hätätilanteiden tunnistaminen ja hoito (HÄTÄ)   2 
4426100 Iho- ja sukupuolitaudit (IHO)   5 
4218215 Kliininen farmakologia (KFLA)   1 
4425200 Oikeuslääketiede (OLT)   2 
4425250 Oikeuspsykiatria (OPSY)   1,5 
4423401  Sisätautiopin täydentävä opetus (SIST)   4 
4426452 Sisätautien täydentävän opetuksen kuulustelu (SIS)   0 
4426500 Syöpätaudit (ST)   3 
4426150 Moniammatillinen toimintakyvyn arviointi ja kuntoutuminen (MOKU)   1,5 

Yhteensä    20  
1 Seminaari liittyy LT2:lla alkaneeseen kansanterveystieteen opetukseen 
 
Kliiniset opinnot yhteensä 189,5 op 
 
Lääketieteen lisensiaatin tutkinto yhteensä 360 opintopistettä: 

• Prekliininen vaihe; 110 op 
• Kliininen vaihe; 189,5 op 
• Amanuenssuurit (tutkintoon kuuluvat harjoittelut); 4 x 6 op = 24 op (Mahdollista LT3 

jälkeen) 
• Syventävien opintojen opinnäyte 20 op (tai 25 op), sisältää tutkimussuunnitelman (5 op). 

Suositus LT3 jälkeen, mutta on mahdollista aloittaa jo aiemminkin, jos sopiva aihe löytyy. 
• Kypsyysnäyte (0 op); Tehdään kun syventävien opinnäyte on valmis 
• Opinnäytetyöseminaari, LL ja HLL (osat 1 ja 2), yht. 2 op (4411065 ja 4411066); Suositus: 

osa I, kun aloitat opinnäytettä ja osa II, kun opinnäyte on valmis. 
• Valinnaisia opintoja 10–15 op; Toteutus suunniteltava oman ajankäytön mukaisesti 

 
HUOM! Lääketieteen koulutusohjelman kieliopintojen opintojaksot eivät sisälly ns. kynnysopintoihin  



 

Ensimmäinen lukuvuosi – mitä muuta 
pitäisi opinnoissa huomioida? 
• Viestintä 

o Itä-Suomen yliopistossa opiskelijoiden ja henkilöstön sisäisen viestinnän virallinen 
pääkanava on Yammer. 

o Lääketieteen opiskelijoilla on vuosikurssikohtaiset Yammer-ryhmät, joissa 
tiedotetaan kurssien aikataulumuutoksista yms. ajankohtaisista asioista. Ryhmissä 
voi myös käydä erilaisia opintoihin ja opetukseen liittyviä julkisia keskusteluja. 
Velvollisuutesi on seurata aktiivisesti oman vuosikurssisi Yammeria; näin pysyt ajan 
tasalla ajankohtaisista asioista! Huomaathan vaihtaa Yammer-ryhmää vuosikurssisi 
vaihtuessa. 

o LTy-Yammer-ryhmä on tarkoitettu kaikille vuosikursseille suunnattuun viestintään. 
o Kaikkia opiskelijoita koskevaa tietoa jaetaan Yammerin UEF Opiskelijat -ryhmässä, 

jossa viestejä voi kommentoida ja niistä voi keskustella. 
o Yammerista on tarjolla myös yksinkertainen ja maksuton sovellus, jonka voi ladata 

omalle puhelimelle tai tabletille puhelimen sovelluskaupasta. Silloin keskusteluihin 
pääsee käsiksi mistä tahansa ja milloin tahansa. SUOSITTELEMME :) 
 

• Kieliopinnoista: 
o Tutustu Kielikeskuksen opetustarjontaan kielikeskuksen verkkosivuilla: 

https://www.uef.fi/fi/yksikko/kielikeskus sekä Kielikeskuksen opintoyhteisössä 
(linkki sinne löytyy Kielikeskuksen sivuilta, edellyttää uef-tunnuksilla kirjautumista) 

o Jos sinulla on aiempaa osaamista, tutustu kieliopintojen AHOT käytäntöihin sekä 
huomioi Englannin kielen AHOT näyttökoe tiistaina 8.9.2020 Kello 15.-17.00 (English 
Academic Reading Skills for Medicine) 

 

 
• Opetuksen aikatauluista ja luokkatiloista:  

o Tässä oppaassa on kahden ensimmäisen viikon lukujärjestys. Tuutorit ohjaavat 
sinua Lukarin käyttöön orientaatioviikon aikana 

o Lukuvuoden ensimmäisten kuukausien aikana opetus toteutetaan suurimmaksi 
osaksi etänä. Toteutuksesta tiedon löydät opintojaksokuvauksesta Weboodista 
(hae opintojakson koodilla tai nimellä). Kun siirrymme lähiopetukseen, myös tiedot 
luokkatiloista löytyvät Lukarista ja WebOodista. Luokkatilat kannattaa aina tarkistaa 
sieltä mahdollisten muutosten varalta 

o Opetus alkaa 15 minuuttia yli, ellei toisin mainita. Poikkeuksena tentit, jotka alkavat 
tasalta. 

Lue aiheesta lisää Kielikeskuksen Opintoyhteisöstä 
https://studentuef.sharepoint.com/sites/Kielikeskuksen
opintoyhteis 

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


 
 

• Muuta: 

o Yliopisto-opiskelussa opintojen laajuus ilmoitetaan opintopisteinä. Opintojaksojen 
opintopistemäärä kuvaa opiskeluun tarkoitettua suositeltavaa ajankäyttöä siten, 
että 1 opintopiste (op) tarkoittaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä 
(esim. luennoille osallistuminen, kirjallisuuteen perehtyminen, oppimistehtävien 
työstäminen, tenttiin valmistautuminen jne.). Opintojen suunnittelussa on 
varattava tuo aika kalenteriin.  

• Ohjeet 
 

o Ohjeita on paljon ja aluksi voi tuntua, että tiedon löytäminen on vaikeaa. Tässä vielä 
lyhyesti  

o Kamu, opiskelijan käsikirja; kaikille yliopiston opiskelijoille tarkoitettuja 
ohjeita 

o Kamu / lääketieteen opinto-opas 2020–2021; lääketieteen opiskelijoiden 
yleiset ohjeet 

o Lääketieteen opintoyhteisö; lääketieteen opiskelijoiden tarkempia ohjeita 
o Moodleen oppiaineet toimittavat opintojaksokohtaisia ohjeita ja myös 

viestivät sitä kautta opintojaksoihin liittyviä uutisia 
o Yammer; virallinen viestintäkanava 

 
 

 
 
 

 
  

Lääketieteen opinto-opas 
https://kamu.uef.fi/student-book/opinto-oppaat/ 
 

Lääketieteen opintoyhteisö 
https://kamu.uef.fi/student-book/opintoyhteisot/ 
 



 

Tuutoreiden terveiset 
Suuret onnittelut teille vielä huikeasta saavutuksesta – tervetuloa Sawon Liäkikseen!  

Kova työ on palkittu, ja pääsette syksyllä ottamaan ensiaskeleet tiellä kohti lääkäriyttä. Me, teidän 
16 tuutorianne, odotamme lukuvuoden alkua vähintään yhtä paljon kuin tekin. Tehtävänämme on 
mahdollistaa teille kaikin puolin sujuva opiskeluiden aloitus, ja tulemmekin olemaan tiivisti 
yhdessä ensimmäisten viikkojen aikana niin yliopiston orientaatioviikon tapahtumissa kuin vapaa-
ajallakin. Meihin saa tukeutua kaikissa mieltä askarruttavissa kysymyksissä, joita syksyn mittaan 
eteen tulee. Loppukesästä Facebook-ryhmään UEF Lääketieteen fuksit 2020 lisätään julkaisu 
meidän tuutorien omista esittelyteksteistämme - sieltä saatte hieman esimakua meistä. 

Vaikka vallitsevasta tilanteesta johtuen lukuvuoden alku menee mahdollisesti hieman 
poikkeusoloissa, emme anna sen häiritä, vaan otamme kaiken irti syksystä – fuksisyksy on 
unohtumatonta aikaa olosuhteista riippumatta! 

Syksyllä nähdään!  

Terveisin tuutorinne 

 

Ainejärjestö KuoLO ry:n terveiset 
KuoLO odottaa jo sinua!  

KuoLO eli Kuopion lääketieteen opiskelijat ry on meidän oma kandiseura, joka valvoo meidän etuja 
ja järjestää monipuolisesti koulutuksellisia sekä vapaa-ajan tapahtumia. KuoLO on Suomen suurin 
lääketieteen kandidaattiseura ja samalla Itä-Suomen yliopiston suurin ainejärjestö. Meidät 
tunnetaan erityisesti hyvästä yhteishengestä ja yhdessä tekemisestä. Lääkärin professiossa 
kollegiaalisuus on tärkeää ja sen rakentuminen alkaa jo heti opintojen alussa. KuoLOssa meillä 
toimii monta kerhoa, mm. sitsikerhomme KuoSi, taidokas kuoromme Laulukuolo sekä luistelu- ja 
lenkkikerho. E-sports joukkueemme KuoLES niittää mainetta verkossa sekä lätkäjoukkueemme 
Eisbären liukuu voitosta voittoon Niiralan jäillä. Vapaa-ajan harrasteisiin löydät varmasti seuraa 
samanhenkisistä medisiinareista. 

KuoLOn toimiston löydät yliopiston kampukselta Canthia-rakennuksesta, kun vain seuraat 
viekoittelevaa kahvin tuoksua. Rakas kahvihuoneemme Mikrovitriini sijaitsee toimiston kupeessa, 
josta voit noutaa kupposen kuumaa luentojen välissä hengähtäessäsi tai tulla muuten vain 
vaihtamaan ajatuksia muiden kuololaisten kanssa. Lisätietoa KuoLOsta ja muuta varsin hyödyllistä 
löydät verkkosivuiltamme www.kuolo.fi sekä KuoLOn wikistä, johon saat tunnukset syksyllä 
KuoLOn jäseneksi liityttyäsi. Otettuasi vastaan opiskelupaikan olet saanut sähköpostiisi myös 
kirjautumislinkin ja -tunnukset upeaan Blastokystan. Blastokystasta löydät tulevien tutoriesi 
esittelyt sekä hyviä käytännön vinkkejä ensimmäiselle opiskeluvuodellesi. Youtubesta voit kurkata 
Kuopion lääkisarkea meidän kandiseuran kanavalta Henki Hyvänä! -videon muodossa. Lämpimästi 
tervetuloa hyvään joukkoon!  

Henki hyvänä!  

Eemu-Samuli Väliaho  
puheenjohtaja  
Kuopion lääketieteen opiskelijat ry, KuoLO 
pj@kuolo.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
https://studentuef.sharepoint.com/sites/Kielikeskuksenopintoyhteis
www.uef.fi/opintopalvelut
https://kamu.uef.fi/
https://www.uef.fi/fi/kampusravintolat
www.uef.fi/tipa
https://www.facebook.com/itasuomenyliopisto.UEF/
https://www.instagram.com/uniuef/?hl=fi
https://twitter.com/UniEastFinland
https://www.youtube.com/user/uefvideot
https://www.linkedin.com/school/university-of-eastern-finland/



