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

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

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

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

Tavataan kampuksella!

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


 

Tervetuloa opiskelemaan psykologiaa 

Itä-Suomen yliopistoon! 

Parhaimmat onnittelumme, olet läpäissyt tiukan karsinnan. Psykologian pääaineopis-

kelijana Sinulla on edessäsi usean vuoden mielenkiintoinen ja vaativa opiskelu. Pereh-

dyt monipuolisesti psykologian teorioihin ja käsitteisiin, tutkimusmenetelmiin ja am-

mattikäytäntöihin. Teemme parhaamme, että opintosi etenevät hyvin ja toivomme, että 

voit olla tyytyväinen saamastasi opinto-oikeudesta myös tulevina työteliäinä  

vuosina. 

Itä-Suomen yliopiston psykologikoulutus painottuu oppiaineessa tehtävän tutkimuksen 

mukaisesti kolmeen vakiintuneeseen tutkimuslinjaan, jotka ovat:  

 

 Elämänkulku, koulutus ja kasvatus 

 Psykologiset interventiot, psykoterapia ja kliininen psykologia 

 Hyvinvointi työssä ja opiskelussa. 

Tutkimukselle on ominaista psykologisten ilmiöiden tarkastelu ihmisten omissa yhteis-

kunnallisissa, kulttuurisissa, historiallisissa ja sosiaalisissa yhteyksissään. Vaikutteita 

saat muualtakin. Oppiaineemme toimii osana psykologian laitosten/oppiaineiden val-

takunnallista verkkoa, Psykonetia. Verkoston puitteissa järjestetään yhteisiä videovälit-

teisiä opintojaksoja psykologian eri sovellusalueilta ja nämä muodostavat perusopinto-

jen keskeisen rungon heti opintojen alussa. 

Orientoitumisesta psykologian opintoihin 

 

Psykologian opintojen varsinainen orientaatio alkaa tiistaina 1.9.2020. Poikkeuksellisen 

vuoden, tasa-arvoisuuden ja turvallisuuden takaamisen vuoksi psykologian oppiaineen 

virallinen orientaatio on päätetty järjestää kokonaan verkossa. Orientaatioviikon aika-

tauluun voit tutustua tässä oppaassa – tarkemmat linkit tapaamisiin saat elokuussa lä-

hetettävässä sähköpostissa.  

 

Itä-Suomen yliopisto on linjannut, että syyslukukaudella 2020 vain välttämätön opetus 

järjestetään kontaktiopetuksena. Opintonsa aloittavien näkökulmasta se tarkoittaa, 

että opetusta tulee olemaan normaalia enemmän verkossa reaaliaikaisesti sekä itse-

näisesti opiskeltavana. Toiveissa on, että tammikuusta alkaen pääsisimme takaisin nor-

maaliin opetukseen. Tulevan lukuvuoden opetusten aikatauluihin ja toteutukseen pää-

set tutustumaan elokuussa Weboodi-järjestelmästä. Etäopetukseen osallistumiseen 

tarvitset tietokoneen tai modernin (2017 tai uudempi) älypuhelimen/tabletin (suositte-

lemme tietokoneen käyttöä), nettiyhteyden ja mahdollisesti joillain opintojaksoilla web-

kameran. Varmista, että laitteessasi on mikrofoni tai että käytössäsi on erilliset kuulok-

keet, joissa on mikrofoni. 

 

https://weboodi.uef.fi/weboodi/etusivu.html


Virallisen koulutuksen ja yliopiston järjestämän orientaation lisäksi tullaan turvallisuus-

ohjeet huomioiden järjestämään tuutorointia ns. hybriditoteutuksena, joten asut sitten 

täällä Joensuussa tai muualla, voit osallistua kaikkeen orientaatioon. Olet erittäin terve-

tullut Joensuuhun, vaikka fyysistä kontaktiopetusta olisikin syksyllä vielä vähänlaisesti; 

täällä on opiskelijaliikuntaa ja muuta opiskelijatoimintaa sekä tilanteen salliessa myös 

kirjasto ja itseopiskelutilat avoinna (päätetään elokuussa). Oppiaine kannustaa hake-

maan asuntoa Joensuusta kuitenkin viimeistään tammikuusta alkaen, mikäli omien 

opintojen tilanne siltä näyttää. Joensuussa asunnot ovat kysyttyjä, joten esimerkiksi Jo-

ensuun Ellille asuntohakemus kannattaa jättää hyvissä ajoin (hakemus voimassa ker-

rallaan puoli vuotta). 

 

Orientaatioviikkoa edeltää kuitenkin muutama asia 

 

Saadaksesi parhaan mahdollisen käynnistyksen opintoihisi, sinun tulisi orientoitua itse-

näisesti seuraavien askelten mukaisesti 

 Tutustu uuden opiskelijan materiaaleihin huolellisesti Kamussa ja toimi oh-

jeiden mukaisesti. 

 Tutustu myös tarkasti tämän Smartstart-oppaan antiin (löydät täältä mm. 

opintojen tutkintorakenteita ja tuutorikirjeen, jossa linkit FB- ja Whatsapp-ryh-

miin sekä kirjeen ainejärjestöltä) 

 Suorita Digistartti 3.8. alkaen. 

 Kuvauksen aiempien opintojen vaikutuksesta ja tietoa syksyn opetuk-

sesta löydät lisäksi täältä. 
 Tee ennakkotehtävä (n. 2 sivua, ohje tämän sivun jälkeen) ja palauta se en-

nakkotietolomakkeen yhteydessä viimeistään 24.8.2020 mennessä. Ennak-

kotietolomakkeen tietoja käytetään ohjausryhmien jakamisessa sekä HOPS-

ohjauksessa. 

 

Jokaisen opiskelijan kanssa käydään opintojen alussa henkilökohtainen alkuohjauskes-

kustelu (HOPS-keskustelu). Tapaamiset toteutetaan etänä, erillisen verkkokokouksen 

avulla, johon lähetetään kutsu sähköpostilla. Keskustelussa pohditaan tavoitteitasi ja 

suunnitelmiasi opintoihin, tarkastetaan mahdollisia aiempia opintojasi ja rakennetaan 

sinulle henkilökohtainen opintopolku. Ohjauksia järjestetään 1.9. alkaen ja ne sovi-

taan HOPS-ohjaajan kanssa. Valitettavasti meillä ei ole mahdollisuutta käydä ohjaus-

keskusteluja ennen syyskuuta. 

 

Lähetämme tarkempaa ohjeistusta alkavasta lukuvuodesta sähköpostilla paikkansa 

vastaanottaneille elokuussa. Toivomme Sinulle parhainta menestystä psykologian 

opinnoissasi. Tavataan syyslukukauden alussa!  

 

Koko psykologian oppiaineen henkilökunnan puolesta, 

Kirsi Honkalampi   Tanja Härkönen   Mira Tuononen 

oppiaineen vastaava  opintosihteeri   amanuenssi 

 

https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
https://kamu.uef.fi/student-book/digistartti-perehdytys-uudelle-opiskelijalle/).
https://www3.uef.fi/fi/web/kapsy/uudelle-opiskelijalle
https://elomake.uef.fi/lomakkeet/24794/lomake.html?esikatselu=true
https://elomake.uef.fi/lomakkeet/24794/lomake.html


Ennakkotehtävä psykologian opintoihin: 

”Minä psykologian opiskelijana” 

Ennakkotehtävä on ensimmäinen opintoihisi liittyvä, opintoihin orientoiva tehtävä. Pa-

lauta tehtävä word- tai pdf-muotoisena taustatietokyselylomakkeen 

(https://elomake.uef.fi/lomakkeet/24794/lomake.html) liitteenä 24.8.2020 mennessä. 

Tehtävässä ei ole oikeita, eikä vääriä vastauksia. Tehtävää ei pisteytetä, mutta se on osa 

opintojaksoa 2240001 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 1 op.  

Ennakkotehtävää käytetään HOPS-ohjauksen tueksi sekä ohjauksen kehittämiseen ja 

mikäli annat lomakkeella luvan, myös tutkimuskäyttöön*.  

 

Tehtävä: 

Kirjoita n. 2 sivun teksti pohtien omaa orientaatiotasi ja ajatuksiasi opintojen suhteen 

alla olevien kysymysten avulla. 

 Millaisia opintoihin liittyviä ajatuksia, tunteita ja odotuksia sinulla on juuri nyt? 

 Millaista osaamista ajattelet koulutuksen sinulle tuovan? 

 Millaisissa mielikuvia sinulla on psykologiammatista? 

 

*Tutkimusluvan antamalla vastauksia voidaan ilman tunnistetietoja käyttää pro gradu 

-tutkielmassa, joka kartoittaa opintonsa aloittavien psykologian opiskelijoiden mieliku-

via psykologin ammatista. Lomakkeella kysytään myös halukkuuttasi osallistua aihee-

seen liittyvään tutkimushaastatteluun. Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaa-

ehtoista ja voit missä tahansa vaiheessa ilmoittaa, jos et haluakaan osallistua tutkimuk-

seen. Tutkimusaineistoa käsitellään asianmukaisesti ja luottamuksellisesti, eikä yksit-

täistä vastaajaa ole tunnistettavissa lopullisista tutkimusraporteista.  

 

Lisätietoja tutkimuksesta:  

Pro gradu-tutkimuksen tekijät:  

Laura-Kaisa Karjalainen: laurakj@student.uef.fi ja Noora Sopa-

nen: noorasop@student.uef.fi 

Pro gradu –ohjaaja yliopistonlehtori Kati Kasanen: kati.kasanen@uef.fi 

  

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/24794/lomake.html
mailto:laurakj@student.uef.fi
mailto:noorasop@student.uef.fi


Tervetuloa kaikki opiskelijat UEF-tietotorille ke 12.8.2020 klo 12-13. Tietotorille pääset 

seuraavasta linkistä: https://www.uef.fi/live1/ Tilaisuuden aikana kysymyksiä ja kom-

mentteja voi esittää Presemossa: https://presemo.uef.fi/uefopiskelijatietotori120820 

 

Orientaatioviikon ja 6.10. aikataulu 

OHJELMA JÄRJESTETÄÄN VERKOSSA, LINKIT SAAT ELOKUUSSA LÄHETETTÄVÄSSÄ 

SÄHKÖPOSTISSA TAI ORIENTAATIOVIIKON EDETESSÄ 

TIISTAINA 1.9.  

AIKA OHJELMA 

8.30-9.00 Akateemisen rehtorin vuorovaikutteinen livetuokio verkossa 

9.00-10.00 
Ylioppilaskunnan videotervehdys 

Joensuun kaupungin tervehdys 

10.00-11.00 Tapaaminen tuutoreiden ja opiskelijakollegojen kanssa 

12.00-15.00 

Tervetuloa opiskelemaan psykologiaa! 

Professori Kirsi Honkalammen tervetulopuhe 

Oppiaineen henkilökunta esittäytyy 

Käytäntöjen ja aikataulujen läpikäyntiä 

Jakautuminen HOPS-ohjausryhmiin 

Edellytämme osallistumista 

 

KESKIVIIKKONA 2.9. TIETOISKUJEN TARKEMMAT KUVAUKSET:  

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

AIKA OHJELMA 

8-10 
HOPS-ohjausta pienryhmissä 

Edellytämme osallistumista 

 (10-12 Kvantitatiivinen tutkimus 1 –luento) 

10.00-14.00  Tietoiskuja verkossa 

10.00-10.30 UEF-tunnukset ja tietojärjestelmät (myös pe 4.9. klo 9.00) 

11.00-11.45 Opiskelijan työkalut: Weboodi ja Tuudo (myös pe 4.9. klo 9.45) 

11.45-12.00 

tai  

12.15-12.30 

Miksi kannattaa lähteä vaihtoon? 

12.30-12.55 Erasmus Student network (ESN) 

13.00-13.25 ISYY – Sinun ylioppilaskuntasi esittäytyy! 

13.30-13.55 Urapalvelut opiskelijoille 

  

14.30-16.00 Tapaaminen tuutoreiden ja opiskelijakollegojen kanssa 

 

https://www.uef.fi/live1/
https://presemo.uef.fi/uefopiskelijatietotori120820
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/


TORSTAINA 3.9. 

AIKA OHJELMA 

8-10 

Tutustu itsenäisesti verkkomateriaaliin: 

- SYKETTÄ-Korkeakoululiikunta 

- Sivuaineinfo 

- Opiskelija-asunnot Joensuussa 

10-11 Tuutorit 

11-11.30 Ainejärjestö Oidipus esittäytyy 

12- 
Yliopiston avajaiset  
 

PERJANTAINA 4.9. INFOTILAISUUKSIEN TARKEMMAT KUVAUKSET:  

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

AIKA OHJELMA 

8.00-9.00 Opintopsykologit päivystävät 

9-11 Infotilaisuuksia 

9-11 Kielikeskuksen non-stop työpaja 

9-10.30 Urheilijana Itä-Suomen yliopistossa 

9.15-10.00 Opiskelijan hyvinvointipalvelut 

10.15-11.00 Info vaihto-opiskelusta ja kansainvälistymisestä 

10.40-11.00 Kuopaksen opiskelija-asunnossa asuminen ja hakeminen (Kuopio) 

12.15-13 

 

Kielikeskuksen info psykologian opiskelijoille. Läsnäoloa edellytetään, mikäli tut-

kintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja ei ole vielä tehty. 

13-15 Oppiaine / tuutorit, tarkempi sisältö tiedotetaan elokuun sähköpostissa. 

 

MAANANTAINA 7.9. 

AIKA OHJELMA 

9-15 

Psykologian opinnot tutuksi. 

Osallistumista edellytetään koko päivän ajan. 

Työskentelyä isossa ja pienemmissä ryhmissä, käydään läpi myös ensimmäisen 

viikon aikana nousseita kysymyksiä. Tarkempi sisältö ja aikataulu tiedotetaan 

opintojen alkaessa. 

 

TIISTAINA 6.10. HYVINVOINTITYÖPAJAT, JÄRJESTETÄÄN VERKOSSA: 

HTTPS://KAMU.UEF.FI/STUDENT-BOOK/ORIENTAATION-AIKATAULU/ 

 

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


Tutkintojen osaamistavoitteet ja 

tutkintorakenteet 

Koulutus 

-pääaine 

Orientaatio-, kieli- 

ja viestintäopin-

not 

Pääaineen  

perus- ja  

aineopinnot 

Pääaineen  

syventävät opinnot 

Sivuaine-opinnot 

(+ vapaasti  

valittavia  

opintoja) 

Psykologi-

koulutus:  

psykologia 

13 op 25 op 

62-67 op 
150 op 

sisältää pakollisen  

harjoittelun 

vapaasti valiten PsK-

tutkintoon 2 x 25 op 

tai yksi 60 op 

 

PSYKOLOGIAN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 

 
Psykologian kandidaatin tutkintoa varten opiskelija suorittaa pääaineopintoina perus- 

ja aineopinnot (25 + 69 op). Perusopinnot järjestetään Psykonet-yliopistoverkoston yh-

teistyönä psykologian laitosten/tutkinto-ohjelmien kanssa. 

 

Perusopinnoissa opiskelija perehtyy psykologian peruskäsitteisiin, eri sisältöalueisiin, 

teorioihin ja ilmiöihin sekä tavallisimpiin tieteellisiin tutkimusmenetelmiin. Aineopin-

noissa opiskelija täydentää tietojaan psykologian sisältöalueista ja ammattikentästä, 

teorioista ja tutkimusmenetelmistä. Aineopintoihin sisältyy kandidaatin tutkielma psy-

kologian historian alalta (10 op). 

 

Psykologian perus- ja aineopintojen lisäksi kandidaatin tutkintoon kuuluvat kieli- ja vies-

tintäopinnot (13 op) sekä muut opinnot (23 op), jotka sisältävät opintojen suunnittelun 

lisäksi muun muassa filosofian, tutkimusmenetelmien ja yhteiskunta- tai kulttuuritietei-

den opintoja. Sivuaineopintoina suoritetaan perusopintokokonaisuus kahdessa ai-

neessa tai aineopintokokonaisuus yhdessä aineessa, yhteensä 50-60 op. 

Kandidaatin tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on 3 vuotta. 

Psykologian kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja erotella 

perustasoisesti psykologian eri sisältöalueita, käsitteitä, teorioita ja ilmiöitä, jotka liitty-

vät muun muassa kehityspsykologiaan, elämänkulun psykologiaan, persoonallisuus-

psykologiaan, koulutuksen sosiaalipsykologiaan, kliiniseen psykologiaan sekä kognitii-

viseen ja neuropsykologiaan. Opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida psykologisten ilmiöi-

den yhteiskunnallis-kulttuurisia kytkentöjä. Hän osaa ottaa perustasoisesti käyttöön 

ammatillisen vuorovaikutuksen perusvalmiuksia ja kommunikoida omalla tieteenalal-

laan. Opiskelija osaa paikantaa psykologian alan tieteellisen tutkimuksen periaatteita ja 

keskeisiä tieteellisiä tutkimusmenetelmiä. Hän osaa tunnistaa ja selittää psykologisten 

arviointien ja interventioiden taustalla olevia keskeisiä teorioita ja eritellä psykologian 

alan ammatti- ja tutkimusetiikan perusteita. 



 

PSYKOLOGIAN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op 

  op I II III 

Koodi Opintojakson nimi  sl kl sl kl sl kl 

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 13 op 2240000 

8012051 Ruotsia psykologian opiskelijoille 4 
 X  (X)   

8013051 English Academic Reading Skills for Psy-

chology 

3 
X  (X)    

8013052 English Academic and Professional Com-

munication for Psychology  

3 
 (X)  X   

8011052 

 

Kirjoitusviestintää psykologian opiskeli-

joille (suoritetaan samaan aikaan kandi-

daatintutkielman kanssa) 

2 
    

X 

 
 

8011075 Puheviestintää psykologian opiskelijoille 

(suoritetaan samaan aikaan kandidaatin-

tutkielman kanssa) 

1 
    X  

 Kieli- ja viestintäopinnoissa on tarjolla 

myös monimuoto-opintoja; näistä kerro-

taan tarkemmin HOPS-ohjauksen yhtey-

dessä. 

 

      

MUUT OPINNOT 23 op 2240050 

1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op 1 X      

2240001 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu  2 X      

 Filosofian opintoja oman valinnan mu-

kaan  

6 
X X X X   

 Yhteiskunta- tai kulttuuritieteiden perus-

opintotasoinen opintojakso 5 op tai Rikos- 

ja prosessioikeuden peruskurssi 5 op. Ri-

kos- ja prosessioikeuden opintojakso 

edellytetään, jos sivuaineeksi valitaan oi-

keuspsykologian perusopintokokonaisuus 

(opintojakso ei sisälly ao. opintokokonai-

suuteen). 

5 

X X (X) (X)   

8020120  Psykologian tiedonhaku (suoritetaan sa-

maan aikaan kandidaatintutkielman 

kanssa) 

1 

    X  

2320204               

tai 

3622230 

Kvantitatiivinen tutkimus I (luennot ja har-

joitukset)   

tai  

 

5  

 

X      



Tilastotieteen johdantokurssi 5 op 

2320304 

tai 

3622231 

Kvantitatiivinen tutkimus II (luennot ja 

harjoitukset) 

tai 

Tilastotieteen peruskurssi 3 op  

3  

 
(X)  X    

SIVUAINEOPINNOT 50-60 op 

Vapaavalintaisen sivuaineen perus- ja aineopinnot 

(väh. 60 op) 

TAI kahden sivuaineen perusopinnot (väh. 2 x 25 op) 

 

Kokonaisuuksien opintopistemäärät vaihtelevat oppi-

aineesta riippuen.   

 

X X X X X X 

 

PSYKOLOGIAN PERUS- JA AINEOPINNOT 87-94 op 2240600 

 

PSYKOLOGIAN PERUSOPINNOT 25 op 2240100  

 

 

op 

 

I 

 

II 

 

III 

  sl kl sl kl sl kl 

2240101 Kehityspsykologian perusteet  5 X      

2240102 Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian 

perusteet   

5 
X      

2240103 Persoonallisuuspsykologian perusteet  5  X     

2240104 Psykologisen tutkimuksen perusteet  5  X     

2240106 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenter-

veyden psykologian perusteet 

5 
 X     

PSYKOLOGIAN AINEOPINNOT 62-69 op 2240200 

PAKOLLISET AINEOPINNOT 62 op 

 2240251 Psykologi asiantuntijana I  3 X      

 2240252 Psykologi asiantuntijana II  3  X     

2240253  Ammatillinen vuorovaikutus I  3   X X   

2240254 Ammatillinen vuorovaikutus II  5      X 

2240211 Laadullisen tutkimuksen tutkimusstrategiat 

psykologiassa   

5 
   X  X 

2240226 Sosiaalinen ihminen 5   X X   



2240255 Koulutuksen sosiaalipsykologia  5    X   

2240256 Persoonallisuuspsykologia  5   (X) (X) X (X) 

2240227 Elämänkulun psykologia I: Lapsuus ja nuoruus 5   X X (X) (X) 

2240228 Elämänkulun psykologia II: Parisuhteet, per-

heet ja vanhemmuus 

5 
   X  X 

2240261 Kliininen psykologia II 8      X 

2240202 

 

 

2240203 

Kandidaatin tutkielma psykologian historian 

alalta (Kandi-info 2. opintovuoden Kevätmes-

suilla) 

Kypsyysnäyte (PsK) 

10 

    X  

 

VAPAAVALINTAISET AINEOPINNOT (SUORITETAAN VÄHINTÄÄN 0-7 OP SITEN, ETTÄ VÄHINTÄÄN TUTKINNON 

MINIMILAAJUUS 180 op TÄYTTYY) 

 

2240269 Työelämän psykologia I 5   X X (X) (X) 

2240271 Työ- ja organisaatiopsykologia (Psykonet) 5    X  (X) 

2240263 Kliinisen neuropsykologian perusteet 5  X X X (X) (X) 

2240268 Kognitiiviset prosessit (Psykonet) 5  X X X (X) (X) 

2240306 Kognitiivinen neurotiede (Psykonet) 3   (X) (X) X X 

2240264 Sukupuolen ja seksuaalisuuden moni-

muotoisuus 

5 
   X  X 

2240265 Terveyspsykologian perusteet 5    X  X 

2240272 Riippuvuuskäyttäytymisen psykologia 5    X  X 

2240266 Orientoiva harjoittelu 5   X X X X 

2240267            Psykogerontologia 5   X X X X 

2240221 Sosiaalipsykologian perusteet (Kuopio) 3 X  X    

2240225 Psykiatriaa psykologian opiskelijoille (Kuopio) 5     X  

2240224 Ajankohtaista psykologiassa 3 X X X X X X 

 Muu psykologin asiantuntijuutta tukeva opinto-

jakso 

 
      

 



PSYKOLOGIAN MAISTERIN TUTKINTO 150 OP 

Psykologian maisterin tutkintoa varten opiskelija suorittaa pääaineopintoina psykolo-

gian syventävät opinnot. Syventävät opinnot jakautuvat tutkielmaopintoihin (52 op) ja 

muihin syventäviin opintoihin (98 op).  

Syventävien opintojen aikana opiskelija kartuttaa edelleen ammatillisia ja tieteelliseen 

ajatteluun liittyviä tietojaan, taitojaan ja asenteitaan ja syventää osaamistaan psykolo-

gisen tiedon tuottamisessa ja soveltamisessa. Erityisesti pro gradu –tutkielma valmen-

taa uuden tieteellisen tiedon tuottamiseen. Ammatillisten valmiuksien ja ammatti-iden-

titeetin kehittymisen kannalta tutkintoon sisältyvällä vuorovaikutteisella, läsnäoloa 

edellyttävällä kontaktiopetuksella ja psykologiharjoittelulla on keskeinen osuus.  

Maisterin tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on 2,5 vuotta.  

Psykologian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa selittää ja tulkita laaja-

alaisesti sisältöalueita, käsitteitä, teorioita ja ilmiöitä, jotka liittyvät psykologian eri so-

vellusalueisiin. Hän osaa soveltaa ja kehittää edellä mainittuja tietoja ja taitoja psykolo-

gian eri sovellusalueilla tehtävässä työssä. Opiskelija osaa analysoida ja käyttää psyko-

logian alan työssä ja tutkimuksessa tarvittavia vuorovaikutustaitoja ja kommunikoida 

oman alansa asiantuntijana osana eri ammattilaisten kanssa tehtävää yhteistyötä. Hän 

osaa valita ja soveltaa psykologian alan tutkimusmenetelmiä sekä toteuttaa empiirisen 

tutkimuksen. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa psykologisia arviointeja ja inter-

ventioita. Hän osaa ottaa käyttöön psykologian alan asiakas- ja tutkimustyön eettiset 

toimintatavat sekä reflektoida omaa ammatillista osaamistaan ja kasvuaan. 

 

PSYKOLOGIAN MAISTERIN TUTKINTO 150 op 

TUTKIELMAOPINNOT 52 op op IV V VI 

Koodi Opintojakson nimi  sl kl sl kl sl 

 

2240331 

tai 

2240330 

 

Laadullisen tutkimusstrategian soveltaminen 

vuorovaikutuksen tutkimuksessa 

tai 

Määrällisen tutkimusstrategian soveltaminen 

5 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

   

 

 

2240322 

2240332 

2240320 

2240321 

Psykologian Pro gradu –tutkielma (ns. gradu-

vuosi): 

a. Suuntautuminen tutkielmaopintoihin (2 op)  

b. Tutkimusryhmien graduseminaarit (5 op) 

c. Pro gradu -tutkielma (40 op) 

Kypsyysnäyte (PsM) 

 

47 

a. Suuntautuminen tutkielmaopin-

toihin 3. opintovuoden keväällä Ke-

vätmessujen yhteydessä ja hakemi-

nen graduryhmiin 

b.Ohjausryhmien graduseminaarit, 

ns. graduvuosi, 4. opintovuosi 

c. Pro gradun valmistuminen 4. 

opintovuoden keväällä 



MUUT SYVENTÄVÄT OPINNOT 98 op 2240300  

VAIHTOEHTOISET MUUT SYVENTÄVÄT OPINNOT (SUORITETAAN 5 op) 

2240334 

2240317 

5513528 

 

2240333 

 

 

4437015 

Psykosomatiikka (5 op) 

Työnohjaus ja konsultaatio (5 op) 

Moniammatillinen vuorovaikutusosaaminen (3 

+ 2 op) (Ammatillinen vuorovaikutus IV) 

Vertaisryhmän ohjaus (5 op) 

Huom. toteutusajankohta vaihtelee opintojak-

soittain, tarkista WebOodi! 

Pelkäävän potilaan kohtaaminen: hammaslää-

käri ja psykologityön näkökulmia (PELKO) (3-5 

op) 

 

5 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

X  

KAIKILLE YHTEISET SYVENTÄVÄT OPINNOT 

2240336 Kliininen psykologia III 10    X  

2240337 Psykologinen arviointi: 

1. Psykologisen arvioinnin perusteet (2 

op) 

2. Kognitiivisten kykyjen arviointi (7 op)  

3. Persoonallisuuden arviointi (7 op) 

4. Eri sovellusalueiden arvioin-

timenetelmät (2 op) 

 

18 

    X (X)  

2240339 Työelämän psykologia II 5 X X (X) (X) (X) 

2240340 Ammatillinen vuorovaikutus III 5 X     

2240341 Elämänkulun psykologia III: Tapaustutkimus ai-

kuisuudesta ja ikääntymisestä 

8 
 X  (X)  

2240338 Psykoterapian perusteet  14   X X (X) 

2240328 Ammattieettiset kysymykset (Psykonet + paikal-

linen osuus; kytkeytyy harjoitteluun, suorite-

taan samana vuonna kun lähdetään harjoitte-

luun tai harjoittelun kanssa samanaikaisesti) 

3 

  X  X 

2240316 Harjoittelu ja ohjausryhmätyöskentely (Harjoit-

teluinfo 3.-5. opintovuoden Kevätmessuilla)  

 

30 

   X X 

 

 



SIVUAINEOPINTOJEN ALOITTAMINEN  

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

voi opiskella yliopistossa tarjolla olevia aineita lähes rajoituksetta. Kuitenkin joissain op-

piaineissa (esim. englannin kieli, työ- ja organisaatiopsykologia, sosiaalityö, opettajan 

pedagogiset opinnot) sivuaineopiskelijoiden määrää on rajoitettu. Kaikkea opetusta ei 

Itä-Suomen yliopistossa tarjota sekä Joensuun että Kuopion kampuksilla. Suoritettavan 

tutkinnon rakenne määrittelee pitkälti sivuaineen valintaa ja laajuutta. Kattava kuvaus 

tarjolla olevista opinnoista ja opintokokonaisuuksista löytyy yliopiston Opiskelu-sivuilta 

(uef.fi/opiskelu/sivuaineopinnot). 

Sivuaineet ovat tärkeä osa opintoja ja niiden valintaan on useita näkökulmia. Valinnan 

voi tehdä oman kiinnostuksen, tulevan ammatin tai työelämän yleisten odotusten mu-

kaisesti taikka niin, että se luontevasti tukee pääainetta tai tutkielman laatimista. Oleel-

lista on, että tutkinnosta muodostuu mielekäs ja mielenkiintoinen kokonaisuus, joka 

tukee työelämään sijoittumista. Sivuaineen voi valita filosofisen tiedekunnan tai muun 

tiedekunnan oppiainevalikoimasta.  

 

 

 

 
  



Tuutoreiden ja ainejärjestön 

tervehdys ja yhteystiedot 

TUUTORIKIRJE 

 

Hei sinä psykologian pääaineopiskelija, 

Paljon onnea uuden opiskelupaikan johdosta! 

Tervetuloa opiskelemaan psykologiaa Itä-Suomen yliopistoon, Joensuun kampukselle. Takana on 

kokonaisuudessaan poikkeuksellinen kevät, mutta onneksi on aika kääntää katse tulevaan. Syksy 

pitää sisällään muun muassa tutustumista uusiin ihmisiin ja totuttelua ihanaan yliopistoelämään. 

Tuutoreina olemme tukenasi opintojen alkuun saattamisessa ja avustamme tutustumisessa niin 

toisiin opiskelijoihin, yliopiston maailmaan kuin Joensuuhun opiskelijakaupunkina. Suunnitelmat 

syksyn osalta ovat jo hyvässä vauhdissa, ja tarkoituksena on tehdä opintojen aloituksesta ja so-

peutumisesta uuteen ympäristöön mahdollisimman sujuvaa ja helppoa. 

Jo tässä vaiheessa voit liittyä Facebookissa Joensuun psykologian fuksit 2020 -ryhmään. Ryhmä 

koostuu teistä tänä syksynä opintonne aloittavista ensimmäisen vuoden opiskelijoista sekä meistä 

tuutoreista. Ryhmän tarkoituksena on toimia helposti lähestyttävänä tiedotuskanavana. Samalla 

ryhmä on loistava mahdollisuus tutustua etukäteen muihin syksyllä psykologian opinnot aloitta-

viin kanssaopiskelijoihin. Tiedonkulun monipuolistamista ja keskustelun helpottamista varten 

luomme myöhemmin myös yhteisen WhatsApp-ryhmän – stay tuned! 

Syksyä odotellessa voitte käydä ottamassa haltuun myös ainejärjestömme Oidipus ry:n verkkosi-

vut ja Instagramin (@oidipusry). Ainejärjestön tehtävänä on järjestää kaikenlaista vapaa-ajan-

vietettä ja turvata meidän psykologian opiskelijoiden etuja. Oidipukselta löytyy oma Oidipus -ni-

minen ryhmä Facebookista, johon ovat tervetulleita kaikki opiskelupaikan vastaanottaneet aine-

järjestömme jäsenet. Ryhmään pääsee heti jäsenmaksun (30 €) maksettuaan. Maksuohjeet jäsen-

maksun maksamiseen löytyvät ainejärjestön verkkosivujen “Uusille opiskelijoille” -kohdasta. Suo-

sittelemme jäsenmaksun maksamista jo kesällä, jotta pääset välittömästi ottamaan tuntumaa ai-

nejärjestömme meininkeihin! Liittyminen ainejärjestöön on täysin vapaaehtoista. Jäsenyys ei 

myöskään velvoita mihinkään, mutta se oikeuttaa muun muassa ilmaiseen osallistumiseen suu-

rimpaan osaan Oidipuksen tapahtumista. 

Oidipuksen lisäksi meidän psykologian opiskelijoiden tukena on Suomen Psykologian Opiskelijain 

Liitto eli SPOL. SPOL kokoaa yhteen kaikki Suomen psykologian ainejärjestöt, nostaa psykologian 

opiskelijoiden äänen kuuluville ja järjestää tapahtumia, joissa pääsee tutustumaan muihin psyko-

logian opiskelijoihin ympäri maata. SPOL:n toiminta ja tapahtumat tulevat toki tutummiksi syksyllä, 

mutta halutessasi voit jo tutustua toimintaan nettisivuilla, tai ottamalla haltuun SPOL:n Instagra-

min (@spol_ry) tai Facebookin. SPOL:n jäseneksi liityt automaattisesti maksettuasi Oidipuksen jä-

senmaksun. 

SPOL:n perinne on ollut syksyisin järjestettävä kaikkien eri kaupunkien psykologian fuksien yhtei-

nen tapahtuma, SPOLskis. SPOLskis tarjoaa mahdollisuuden luoda uusia ystävyyssuhteita ja takaa 

tilaisuuden yhteiseen hauskanpitoon. Lisää infoa tulossa syksymmällä! 

https://www.facebook.com/groups/714842635992221
http://oidipusry.blogspot.com/
http://oidipusry.blogspot.com/
https://www.instagram.com/oidipusry/?hl=fi
http://psykologianopiskelijat.net/
https://www.instagram.com/spol_ry/?hl=fi
https://www.facebook.com/spolry1/


Meihin tuutoreihin voit halutessasi ottaa yhteyttä jo kesän aikana puhelimitse, sähköpostilla tai 

Facebookissa. Mikäli mieltäsi askarruttaa kysymys, älä epäröi! Henkilökohtaisten sähköpostien li-

säksi käytössämme on yhteinen sähköpostiosoite tuutorit20@gmail.com, johon voit halutessasi 

myös laittaa viestiä. 

Tässä vaiheessa haluamme toivottaa sinulle ihanaa ja rentouttavaa loppukesää! Tuskin maltamme 

odottaa syyskuun alkua ja kaikkea uutta mitä se tuo mukanaan. Nähdään ihan pian! 

Kesäterveisin tuutorit, 

 

Simo, Anna, Minja ja Jesse 

 

P.S. Ennen orientaatioviikon alkua on hyvä tutustua Uuden opiskelijan verkkomateriaaliin 

(https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/) Materiaali on erittäin hyödyllinen opintojen alkuun liit-

tyvien käytännön kysymysten ratkomiseen. Erityisesti kannattaa katsoa Uuden opiskelijan muisti-

lista. Sinne on listattuna käytännön asioita, jotka olisi hyvä hoitaa kuntoon jo ennen orientaatio-

viikkoa. Ei kuitenkaan syytä huoleen, jos kaikkea ei ehdi selvittää – monet listan kohdista ehtii hoi-

taa myös opintojen alettua! Meiltä saa myös aina kysyä neuvoa, jos joidenkin asioiden kanssa on 

hankaluuksia. Osaan näistä opintojen aloitukseen liittyvistä asioista palaamme myös yhdessä 

orientaatioviikolla. 

P.P.S. Orientaatioviikko alkaa tiistaina 1.9.2020 klo 8.30, mutta tarkoituksena on järjestää varsinai-

sesta tuutoroinnista ulkopuolinen, epävirallinen ja vapaaehtoinen tapaaminen edeltävänä lauan-

taina 29.8. Lisäinfoa on saatavilla vasta lähempänä, kun ajankohtaiset linjaukset kokoontumisten 

osalta ovat tiedossa. Edellä mainitut päivämäärät kannattaa kuitenkin jo pistää ylös kalenteriin! 

 

TUUTOREIDEN ESITTELYT 

 

 Moi ja onnittelut vielä maailman parhaasta opiskelupaikasta! 

Olen Simo ja ikää on ehtinyt karttua 23 vuoden verran. Vaikka 

olen kotoisin Joensuun seudulta, on tuttu kaupunki avautunut 

uudessa valossa opiskeluiden myötä. Yliopiston sijainti ja opis-

kelijoiden määrä takaavat, että opiskelijakulttuuri näyttäytyy 

vahvana katukuvassa. Lisäksi täällä paistaa aina aurinko.  

Vapaa-ajalla harrastan musiikkia ja viihdyn erityisesti liikunnan 

parissa. Tärppinä haluankin mainita Sykettä-palvelun, jonka 

kautta on opiskelijana mahdollista päästä nauttimaan liikun-

nan iloista todella edullisesti. Mikäli jo kesän aikana herää ky-

symyksiä esimerkiksi opiskeluun tai kaupunkiin liittyen, voit 

olla yhteydessä myös minuun (0440902011 tai simo.parkko-

nen@gmail.com). Nähdään syyskuussa koko porukalla! 

  

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


Moi ja hirmusesti onnea opiskelupaikan johdosta! Mie oon 

Anna, 21-vuotias toisen vuoden psykan opiskelija. Oon alun 

perin kotosin Kontiolahdelta ihan Joensuun vierestä, joten Jo-

ensuu on kaupunkina jo ennestään tuttu – opiskelijana kau-

pungista on kuitenkin avautunut paljon uusia puolia, ja oon-

kin sitä mieltä, että Joensuu on mitä mukavin opiskelijakau-

punki! Vapaa-ajalla mie tykkään urheilla sekä sisällä että ul-

kona luonnossa, harrastaa musiikkia ja viettää aikaa läheisten 

kanssa. Kesän vietän Joensuussa töiden parissa. Jos siis ha-

luut seuraa jo ennen lukuvuoden alkua, apua muutossa tai 

mielen päällä on jokin kysymys, ota yhteyttä. Miulle voi laittaa 

viestiä numeroon 0400350082 ja sähköpostia osotteeseen 

anna1d.muhonen@gmail.com. Nähdään viimestään syksyllä! 

😀   

 

Moikka! Mä oon Minja, 25 vuotta huhtikuussa täyttänyt stadi-

lainen. Asun Joensuun Noljakassa parin kissan kanssa ja va-

paalla saleilen, kattelen leffoja, välillä musailen ja ulkoilen. Kir-

jat on kanssa kivoja (kun muita kuin opiskelukirjoja ehtisi jos-

kus lukemaan). Hirmusesti onnea opiskelupaikasta, Joje on 

tosi kiva kaupunki! En vois itse olla tyytyväisempi sekä alanva-

lintaan että just tähän kampukseen ja kaupunkiin, toivotta-

vasti saadaan teille samanlainen fiilis kun saavutte 😊 Nautti-

kaa kesästä ja syksyllä nähdään! Mulle voi laittaa viestiä spos-

tilla tai vaikka whatsappilla jos tulee jotain kysyttävää tai ha-

luutte vaikka vaan intoilla teidän opiskelupaikasta. Numero on 

0407419656 ja sposti minjaviola@gmail.com. Nähään pian! 

 

 

Moro! Oon 26-vuotias ensi syksynä toisen vuoden opis-

kelija Jenssin (Joensuun. Kaikki coolit ihmiset kutsuu 

sitä Jenssiks) Noljakasta. Alun perin kotoisin (Itä-)Hel-

singistä, jonka rankoilta kaduilta muutin vuosi sitten 

tänne. Mua peloteltiin pieneen kaupunkiin muuttami-

sesta esimerkiksi sillä, että kahden kuukauden jälkeen 

tuntee jo kaikki ja piirit ovat pienet. Näin ei kuitenkaan 

käynyt. Pelkästään omassa ainejärjestössämme riittää 

ihmisiä yltäkylläisyyteen asti, puhumattakaan yliopis-

ton muista opiskelijoista. Omiin harrastuksiini kuuluu 

puntteilu, lenkkeily sekä tekosyiden kehittäminen sii-

hen, miksi en puntteile tai lenkkeile. Kesän vietän pää-

sääntöisesti Helsingissä, mutta elokuun puolessa vä-

lissä siirryn takaisin itärajalle. Mua, niin kuin muitakin tuutoreita, saa pommittaa jo kesän aikana 

kiireisillä ja kiireettömillä kysymyksillä, mietteillä, runoilla tai juoruilla. Mut saa kiinni parhaiten 

Whatsappissa (0505252087) tai sähköpostilla (jesse.penttonen@gmail.com). Onnittelut vielä opis-

kelupaikan johdosta, nähdään viimeistään syyskuussa! 



AINEJÄRJESTÖN KIRJE 

 

Oidipus ry:n kesätervehdys 

 

 

Onnea opiskelupaikasta! <3 

 

Tervetuloa Itä-Suomen yliopistoon ja Joensuuhun! 

 

Oidipus ry 

Oidipus ry on psykologian opiskelijoiden ainejärjestö Joensuussa, ja sen toiminnasta 

vastaa hallitus, joka valitaan vuosittain. Tehtävämme on valvoa opiskelijoiden etua ja 

järjestää kaikenlaista tekemistä muun muassa sitsien, nuotioretkien, koulutusten ja lau-

tapeli-iltojen muodossa. Tapahtumia järjestetään usein yhdessä muiden joensuulaisten 

ainejärjestöjen, sekä toisinaan myös muiden kaupunkien psykalaisten kanssa. 

 

Liittyminen 

Jäsenyys on täysin vapaaehtoista, mutta suosittelemme lämpimästi liittymistä, sillä se 

tarkoittaa, että saat osallistua kaikkiin Oidipuksen tapahtumiin maksutta (pois lukien 

maksulliset tapahtumat kuten vuosijuhlat ja sitsit), sekä vaikuttaa järjestössämme ta-

pahtuvaan päätöksentekoon ja toimintaan. Liittymällä Oidipukseen liityt samalla Suo-

men Psykologian Opiskelijain Liiton eli SPOL ry:n jäseneksi, ja pääset osallistumaan 

SPOL:n eri puolilla Suomea järjestämiin hauskoihin tapahtumiin ja tutustumaan tuleviin 

kollegoihisi muista ainejärjestöistä. 

 

Jäseneksi liittyminen on helppoa, ja voit tehdä sen vaikka heti maksamalla jäsenmaksun 

eli 30 euroa Oidipuksen tilille FI78 8000 1579 2324 98. Maksun viestikenttään voit laittaa 

Jäsenmaksu + oma nimesi. 

 

Jäsenmaksu maksetaan vain kerran ja jäsenyys kestää koko opiskeluajan. 

Kun olet maksanut jäsenmaksun, voit halutessasi laittaa liittymispyynnön Oidipuksen 

Facebook-ryhmään https://www.facebook.com/groups/21067312029. Liittymispyyntö 

hyväksytään jäsenmaksun näkyessä tilillä. 

 

Lisää tietoa 

Esimakua Oidipuksen toiminnasta ja fiiliksestä löydät 

Oidipuksen nettisivuilta: http://oidipusry.blogspot.com/ 

Instagramista: @oidipusry 

SPOL:n toimintaan pääset tutustumaan 

SPOL ry:n nettisivuilla: https://psykologianopiskelijat.net/ 

Facebookissa: https://www.facebook.com/spolry1/ 

Instagramissa: @spol_ry 

 

 

 

 



Yhteystiedot 

Jos sinulla herää kysyttävää, voit ottaa meihin yhteyttä Facebookissa, Instagramissa tai 

sähköpostilla oidipusry@gmail.com. 

 

Voit ottaa myös suoraan yhteyttä meihin hallituslaisiin: 

 

Jenni Laine 

puheenjohtaja 

jennkal@student.uef.fi 

 

Aurora Huovinen 

fuksivastaava 

aurorah@student.uef.fi 

Toivomme, että pystymme järjestämään syksyn tapahtumia mahdollisimman normaa-

listi, vaikka tilanne onkin vielä epävarma. Uskomme kuitenkin, että vaikka joutuisimme 

soveltamaan tapahtumiemme toteutusta alkusyksystä, te uudet fuksit pääsette var-

masti loistavasti joukkoon mukaan! Me hallituslaiset ainakin olemme aivan täpinöis-

sämme, emmekä malta odottaa, että pääsemme tutustumaan teihin! 

 

 

Nähdään syksyllä! 

Hurjasti onnea vielä, ja oikein ihanaa kesää jokaiselle! 

 

Toivottaa, 

Oidipuksen hallitus 
 

 

 

 



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/



