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Tiedekunnan opiskelijalle 

Tervetuloa opiskelijaksi Itä-Suomen yliopiston Terveystieteiden tiedekuntaan 
 
Terveys sen kaikissa muodoissaan on Itä-Suomen yliopiston vahvaa osaamisaluetta. Terveys-
tieteiden tiedekunta on kansainvälisestikin ainutlaatuinen, lääketieteen, hammaslääketieteen, 
terveystieteiden ja farmasian muodostama kokonaisuus, joka avaa uusia mahdollisuuksia mo-
niammatillisen koulutuksen ja tutkimuksen suuntaan. Erityisen maininnan arvoinen on uuden, 
modernin biolääketieteen koulutusohjelman alkaminen osana terveystieteiden tiedekunnan 
koulutustarjontaa. 
 
Olet valinnut terveyden huollon ammattilaisen uran päämääräksesi. Se on erittäin hyvä valinta, 
koska kaikki koulutusalamme tarjoavat monipuolisen koulutuksen ja työllisyys on taattu. Tervey-
denhuolto on myös haasteellinen työkenttä, joka edellyttää monialaista osaamista, ja jossa jo-
kaisella terveydenhuollon ammattilaisella on merkittävä rooli kokonaisuudessa. Moniammatilli-
sen yhteistyön merkitystä korostetaan jo koulutusvaiheessa ja monialainen tutkimustyö on suo-
rastaan välttämätöntä. 
 
Terveystieteiden tiedekunnassa opetus perustuu viimeisimpään tutkimustietoon. Opettajien teh-
tävänä on edistää oppimista ja ohjata opiskelijaa oikeaan suuntaan ja tiedonlähteille. Yliopis-
tossa vastuu opintojen etenemisestä ja lopputuloksesta on kuitenkin oppijan omissa käsissä. 
 
Opiskelu on monella tavoin ainutlaatuista aikaa ihmisen elämässä. Opiskeluaikana voitte täysi-
painoisesti panostaa tiedollisten ja taidollisten valmiuksienne kehittämiseen, mutta se tarjoaa 
myös erinomaiset mahdollisuudet solmia uusia sosiaalisia suhteita ja toimia aktiivisesti opiske-
lijaelämässä. Muistakaa hyödyntää myös näitä mahdollisuuksia yli koulutusalarajojen, se antaa 
varmasti valmiuksia myös myöhempään elämään. 
 

Toivotan Teille koko tiedekunnan puolesta erittäin antoisaa opiskeluaikaa. 

 

Hilkka Soininen 
Dekaani 
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1 Tiedekunnan esittely 

1.1 Yleistä 
 
Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunta kou-
luttaa 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 edistä-
misen (ergonomia, kansanterveystiede ja liikuntalääketiede) pääaineissa. Vetovoimasta koulu-
tustarjontaa täydentää kolme kansainvälistä maisteriohjelmaa. 
 
Terveystieteiden tiedekunta kouluttaa asiantuntijoita useille keskeisille terveydenhuollon aloille. 
Olemme Suomen suurin lääkärikouluttaja, ainoa laillistettujen ravitsemusterapeuttien kouluttaja 
ja koulutamme noin puolet maamme farmaseuteista ja proviisoreista. Lääkäreille, hammaslää-
käreille, farmaseuteille, proviisoreille ja muille terveyssektorin asiantuntijoille on yhteiskunnassa 
jatkuva kysyntä.  Opiskelijamme saavat uusimpaan tietoon perustuvaa opetusta ja erinomaiset 
valmiudet työelämään.    
  
Tiedekunnan hallintoa: 
 
Dekaani, professori Hilkka Soininen 
Puh 0294 45 4859, s-posti: etunimi.sukunimi@uef.fi 
  
Varadekaani, professori Paavo Honkakoski 
Puh. 0294 45 4302, s-posti: etunimi.sukunimi@uef.fi 
 
Varadekaani, professori Jorma Palvimo 
Puh. 0294 45 4250, s-posti: etunimi.sukunimi@uef.fi 
 
Johtava hallintopäällikkö Riitta Keinänen 
Puh. 0294 45 4250, s-posti: etunimi.sukunimi@uef.fi 
 
Opintohallinnon  päällikkö Mervi Silaste 
Puh 0294 45 54027, s-posti: etunimi.sukunimi@uef.fi 
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1.2 Opinto- ja opetuspalvelut  
 
Itä-Suomen yliopiston www-sivuille (www.uef.fi/opiskelu) on koottu yleistä tietoa opiskelusta yli-
opistossa. Ohjeen on ryhmitelty neljään ryhmään: Uudelle opiskelijalle, Opintojen aikana, Opis-
kelijaelämää ja Palvelut opiskelijoille. Uudelle opiskelijalle –sivustolta löytyy mmm. uuden opis-
kelijan muistilista, joka sisältää monenlaista tärkeää opintojen alkuvaiheeseen liittyvää tietoa. 
Opintojen aikana –sivustoille on koottu tietoa mm. opiskeluoikeudesta, ilmoittautumisesta, kan-
sainvälisestä opiskelusta, opinnoista yleensä, opintojen ohjauksesta, tenttimisestä, esteettö-
myydestä ja tutkinnon hakemisesta. Oppaat –alasivulta löytyvät opinto-oppaat ja opiskelijan 
opas ja Ohjeita ja lomakkeita –alasivulta puolestaan opiskelua koskevat lait ja säädökset sekä 
lomakkeet.  
 
Opinto- ja opetuspalvelujen asiakaspalvelutiskiltä saat opiskeluun liittyvää yleisneuvontaa (mm. 
yliopistoon ilmoittautuminen, opinto-oikeudet, opiskelijatodistukset, opintosuoritusotteet, opinto-
oppaat, opiskelijarekisteri). Yleisneuvonnan sähköpostiosoite on opiskelu(at)uef.fi.  
Palvelunumero 029 445 8900.  
 
Toimipisteet Joensuun, Kuopion ja Savonlinnan kampuksilla: 

• Joensuun kampus 
Käyntiosoite: Yliopistokatu 2, Aurora-rakennus, sisäänkäynti A, 1. krs. 
Postiosoite: Itä-Suomen yliopisto, Opinto- ja opetuspalvelut, Joensuun kampus, Pl 
111, 80101 Joensuu 

• Kuopion kampus 
Käyntiosoite: Yliopistonranta 1 C, Canthia-rakennus, 2. krs (Oppari) 
Postiosoite: Itä-Suomen yliopisto, Opinto- ja opetuspalvelut, Kuopion kampus, Pl 
1627, 70211 Kuopio 

• Savonlinnan kampus 
Käyntiosoite: Kuninkaankartanonkatu 7 
Postiosoite: Itä-Suomen yliopisto, Filosofisen tiedekunnan hallintopalvelukeskus, Sa-
vonlinnan kampus, Pl 86, 57101 Savonlinna 
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1.3 Tiedekunnan tarjoama koulutus 
 
Terveystieteiden tiedekunta kouluttaa ammattilaisia ja asiantuntijoita useille keskeisille tervey-
denhuollon aloille. Tiedekunnassa opiskelee kaikkiaan noin 2500 perustutkinto-opiskelijaa vii-
dessä koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa: 
• farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat  www.uef.fi/farmasia  
• hammaslääketieteen koulutusohjelma:  www.uef.fi/hammas 
• lääketieteen koulutusohjelma    www.uef.fi/laake 
• biolääketieteen koulutusohjelma   www.uef.fi/biolaaketiede 
• terveystieteiden koulutusalan pääaineet: 

o terveyden edistäminen (suuntautumisvaihtoehdot: ergonomian ja työhyvinvoinnin 
edistäminen, terveysliikunnan edistäminen, väestön terveyden edistäminen)    
     www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen-
ohjelmat 

o hoitotiede (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, 
terveystieteiden opettajankoulutus)     www.uef.fi/hoitotiede  

o ravitsemustiede    www.uef.fi/ravitsemustiede.  
  

 
FARMASEUTIN JA PROVIISORIN KOULUTUSOHJELMAT 

Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka suorittaminen kestää päätoimisesti 
opiskellen kolme (3) vuotta. Opetuksen tavoitteena on kouluttaa terveydenhuoltoon lääkkeiden 
ja lääkehoidon asiantuntijoita. Opinnoissa perehdytään lääkkeisiin ja niiden käyttöön sairauk-
sien hoidossa. Opintoihin sisältyy paljon myös käytännön harjoitustöitä, joissa opetellaan lääk-
keiden valmistusta ja asiakasneuvontaa, sekä puolen vuoden palkallinen apteekkiharjoittelu. 
 
Proviisorin tutkinto on farmasian alan ylempi perustutkinto, jonka suorittaminen kestää päätoi-
misesti opiskellen kaksi (2) vuotta farmaseutin tutkinnon jälkeen. Proviisoriopiskelijat suorittavat 
siis ensin farmaseutin tutkinnon. Proviisoriopinnoissa opiskelija valitsee yhden farmasian laitok-
sen kuudesta oppiaineesta pääaineekseen ja suorittaa siitä syventävät opintonsa. Proviisorit 
toimivat lääkealan johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä. 
 
 
HAMMASLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA 

Koulutuksen sisältö on valtakunnallisesti ainutlaatuisesti profiloitunut painottuen ennaltaehkäi-
sevään ja kokonaisvaltaiseen suun alueen sairauksien hoitoon. Koulutus mielletään lääketie-
teen osa-alueeksi ja valmistuvat hammaslääkärit tunnistavat siten asiantuntijaroolinsa osana 
ihmisen kokonaisvaltaista terveydenhuoltoa. 
 

LÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA 

Lääketieteen koulutusohjelmalla annetaan tieteelliseen tutkimukseen perustuva teoreettinen ja 
käytännöllinen koulutus lääkärin tehtäviin. Koulutus johtaa lääketieteen lisensiaatin tutkintoon. 
Vuotuinen opiskelijoiden sisäänotto on yhteensä 164 uutta opiskelijaa. 
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BIOLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA 

Biolääketieteen koulutus on kaksiportainen ja kandidaattivaiheen jälkeen opiskelija jatkaa mais-
terivaiheen opinnoissa, jotka ovat englanninkielisiä. Koulutusohjelmassa yhdistyvät luonnontie-
teellinen ja lääketieteellinen osaaminen.  
 
Biolääketieteen pääaineen opiskelijat valmistuvat luonnontieteiden kandidaateiksi (180 op) tai 
filosofian maistereiksi (120 op). Valmistuneet maisterit toimivat kansallisissa tai kansainvälisissä 
lääke-, terveys-, ja bioalan tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä sekä näiden alojen julkisen ja 
yksityissektorin asiantuntijatehtävissä. Täydentämällä opintojaan erilaisilla valinnaisilla opin-
noilla, opiskelija voi hankkia työelämävalmiuksia haluamalleen alalle. Koulutus tarjoaa myös 
erinomaiset mahdollisuudet biolääketieteelliseen tutkimustyöhön ja edelleen tutkijanuralle tie-
teellisen jatkokoulutuksen kautta. 
 

TERVEYSTIETEIDEN KOULUTUSALAN PÄÄAINEET 

Terveystieteiden pääaineiden opiskelijat valmistuvat terveystieteiden kandidaateiksi (180 op) tai 
maistereiksi (120 op). Terveystieteiden pääaineita ovat hoitotiede, ravitsemustiede ja terveyden 
edistäminen (ergonomia, kansanterveystiede ja liikuntalääketiede).  
 
 
HOITOTIEDE 
Opiskelijat valitaan hoitotieteen pääaineeseen, jossa koulutussuuntauksina ovat: 
• hoitotyön johtamisen koulutus  
• preventiivisen hoitotieteen koulutus  
• terveystieteiden opettajankoulutus   
 
Hoitotieteestä valmistuu terveystieteiden kandidaatteja ja maistereita. Hoitotieteessä tavoit-
teena on kouluttaa laaja-alaisia, näyttöön perustuvan tiedon hallitsevia hoitotieteen asiantunti-
joita terveydenhuollon sekä sen johtamisen, koulutuksen ja tutkimuksen muuttuviin tarpeisiin. 
Valmistuneet työllistyvät terveysalan johtamis-, opetus-, tutkimus- sekä muihin asiantuntijateh-
täviin. 
 
RAVITSEMUSTIETEEN PÄÄAINE 
Ravitsemustiede tarkastelee ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä sekä sairauk-
sien ehkäisyssä ja hoidossa sekä selvittää elintarvikkeiden tuotekehityksen keinoja väestön hy-
vinvoinnin edistäjänä. Maisterivaiheen opinnot voi koostaa niin, että maisteritutkinnon suoritta-
nut voi saada oikeuden toimia laillistettuna ravitsemusterapeuttina terveydenhuollossa. Ravit-
semusterapeuttien koulutusta ei järjestetä muualla Suomessa. Lisäksi pääaineesta valmistuu 
mm. ravitsemukseen perehtyneitä elintarvikkeiden tuotekehityksen, turvallisuuden ja valvonnan 
asiantuntijoita yhteiskunnan eri sektoreille.  
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TERVEYDEN EDISTÄMINEN 
Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma muodostuu laaja-alaisesta terveyden edistämisen kan-
didaattiohjelmasta ja suuntautumisen mukaisista maisteriopinnoista. Kandidaattivaiheen opin-
not toteutetaan monipuolisilla opetus- ja oppimismenetelmillä, muun muassa verkko-opintoina, 
mikä mahdollistaa opiskelun myös työn ohella ja etänä. 
 
Kandidaatin tutkinnossa opiskelija voi suunnata opintojaan johonkin seuraavista vaihtoehdoista: 

 
1. Ergonomian ja työhyvinvoinnin edistäminen 
2. Terveysliikunnan edistäminen 
3. Väestön terveyden edistäminen 
 

Maisterivaiheessa opiskelija jatkaa opintojaan valitsemansa suuntautumisvaihtoehdon mukai-
sesti: 

 
1. Englanninkielisessä Master of Science in Public Health (MPH) –maisteriohjelmassa 
2. Terveysliikunnan maisteriohjelmassa liikunta- ja urheilulääketieteen oppiaineessa 
3. Väestön terveyden ja työhyvinvoinnin edistämisen maisteriohjelmassa 

 
Terveystieteiden maisterin tutkinto ei ole ammattiin valmistavaa koulutusta vaan se antaa val-
miudet toimia erilaisissa asiantuntijatehtävissä Suomessa ja kansainvälisesti. Opiskelija voi pai-
nottamalla opintojaan suuntautua tutkimus-, opetus- ja asiantuntijatehtäviin tai tähdätä yrittäjyy-
teen terveys- ja hyvinvointisektorille. 
 
Lisäksi tiedekunnassa otetaan opiskelijoita kolmeen kansainväliseen maisteriohjelmaan: 
 
• Master's Degree Programme in Biomedicine 
• Master's Degree Programme in General Toxicology   
• Master's Degree Program in Public Health.  
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1.4 Opintojen ohjaus 
 
Itä-Suomen yliopiston www-sivuille (www.uef.fi/opiskelu/opiskelijalle) on koottu yleistä tietoa 
opiskelusta yliopistossa. Ohjeet on ryhmitelty neljään ryhmään: Opintojen alussa, Opintojen ai-
kana, Opiskelijaelämää ja Palvelut opiskelijoille. Opintojen alussa -sivustolta löytyy mm. uuden 
opiskelijan muistilista, joka sisältää monenlaista tärkeää opintojen alkuvaiheeseen liittyvää tie-
toa. Opintojen aikana -sivustoille on koottu tietoa opiskeluoikeudesta, ilmoittautumisesta, kan-
sainvälisestä opiskelusta, opinnoista yleensä, opintojen ohjauksesta, tenttimisestä, esteettö-
myydestä, oppimisympäristöstä, tutkinnon hakemisesta sekä ohjeita ja lomakkeita. Ohjeita ja 
lomakkeita –sivuilta löytyvät opinto-oppaat, opiskelijan opas, opiskelua koskevat lait ja säädök-
set  sekä lomakkeet.  
 
Terveystieteiden tiedekunnan www-sivuilta (http://www.uef.fi/ttdk) löytyy tietoa opiskelusta tie-
dekunnassa sekä tiedekunnan koulutusohjelmista. Kyseisiltä sivuilta löytyy myös opiskelua kos-
kevia ohjeita ja opintohallinnon lomakkeet.  
 
Tiedekunnan opintohallinnon ohjaus- ja neuvontapalvelujen yhteyshenkilöt on listattu alla ole-
vaan listaan.  Koulutusohjelmien/pääaineiden yhteyshenkilöiltä saa tietoa muun muassa hops-
työskentelystä, oppiaineen opetusohjelmasta, tutkintovaatimuksista sekä muista kyseisen lai-
toksen/yksikön toimintaan ja opetukseen liittyvistä asioista.  
 
 
Opinto-ohjauksen yhteyshenkilöt: 
  
Opintohallinnon päällikkö Mervi Silaste 
Puh. 0294 45 4027, s-posti etunimi.sukunimi@uef.fi 

o Yleinen opintoneuvonta 

Koordinaattori Riikka Pellinen 
Puh. 0294 45 4123, s-posti etunimi.sukunimi@uef.fi 

o Tieteellinen jatkokoulutus ja siihen liittyvä neuvonta 
 

Amanuenssi Arja Afflekt 
Puh. 0294 45 4020, s-posti  etunimi.sukunimi@uef.fi 

o Pro gradu –tutkielmiin liittyvät hallinnointitehtävät 
o Tieteellinen jatkokoulutus ja siihen liittyvä neuvonta 

 
FARMASIA: Koulutussuunnittelija Päivi Hartikainen 
Puh. 040 3552504, s-posti paivi.anneli.hartikainen@uef.fi 

o Peruskoulutukseen liittyvät opintoasiat ja opintoneuvonta  
o Opiskelijavalinta  

 
HAMMASLÄÄKETIEDE: Koulutussuunnittelija Leena Lampinen 
Puh. 0294 45 4922, s-posti etunimi.sukunimi@uef.fi 

o Peruskoulutukseen liittyvät opintoasiat ja opintoneuvonta  
o Opiskelijavalinta  

 
HOITOTIEDE: Yliopisto-opettaja Pirkko Mikkanen 
Puh. 0294 45 4438, s-posti etunimi.sukunimi@uef.fi 

o Peruskoulutukseen liittyvät opintoasiat ja opintoneuvonta  
o Opiskelijavalinta  
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LÄÄKETIEDE: Opintoasiainpäällikkö Pirjo Lindström-Seppä 
Puh. 0294 45 4606, s-posti etunimi.sukunimi@uef.fi 

o Peruskoulutukseen liittyvät opintoasiat ja opintoneuvonta  
o Opiskelijavalinta  

 
RAVITSEMUSTIEDE: Opetushoitaja Päivi Heikura 
Puh 0294 45 4300, s-posti etunimi.sukunimi@uef.fi 

o Peruskoulutukseen liittyvät opintoasiat ja opintoneuvonta  
o Opiskelijavalinta  

 
BIOLÄÄKETIEDE: Opintosihteeri  Marjut Nenonen 
Puh. 0294 45 3165, s-posti etunimi.sukunimi@uef.fi 

o Peruskoulutukseen liittyvät opintoasiat ja opintoneuvonta  
o Opiskelijavalinta  

 
TERVEYDEN EDISTÄMINEN: Yliopisto-opettaja Susanna Järvelin-Pasanen 
Puh. 0294 45 4273, s-posti susanna.jarvelin@uef.fi 

o Peruskoulutukseen liittyvät opintoasiat ja opintoneuvonta  
o Opiskelijavalinta 
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1.5 Tiedekunnan tarjoama sivuaineopetus 
 
 Terveystieteiden tiedekunnassa on tarjolla seuraavat sivuaineopintokokonaisuudet: 

o Basic Studies in Intercultural Competence 25 op (Hoitotieteen laitos) 
o Terveyden Monikulttuuriset Ulottuvuudet (TeMoKuu) 25 op (Kansanterveystieteen yk-

sikkö)   
o Toksikologia 14,5 op (Farmasian laitos) 
o Terveyden biotieteet 26 op (Biolääketieteen yksikkö) 
o Solu- ja molekyylibiologia 26 op (Biolääketieteen yksikkö) 

 
Seuraavia tiedekunnan opintokokonaisuuksia tarjotaan myös Avoimen yliopiston (Aducate) 
kautta: 

• Ergonomian perus- ja aineopinnot (60 op)  
• Farmasian perusopinnot (25 op) 
• Gerontologian perusopinnot (25 op) 
• Hoitotieteen aineopinnot (37 op) 
• Kansanterveystieteen perus- ja aineopinnot (60 op) 
• Kuntoutustieteen perus- ja aineopinnot (60 op) 
• Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi (25 op) 
• Liikuntalääketieteen perusopinnot (25 op) ja aineopinnot  
• Ravitsemustieteen perus- ja aineopinnot (60 op) 
• Terveyden edistäminen ja terveystieto perus- ja aineopinnot (60 op) 
• Terveystieto verkko-opinnot (60 op) 

 
1.6 Tutkinnon hakeminen 
 
Perustutkintotodistukset 

1. Kun olet suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot, tarkista että ne on kirjattu 
opintosuoritusrekisteriin. 

2. Päivitä HOPSisi. 
3. Täytä tutkintotodistushakemuslomake ja lähetä se yhdessä päivitetyn HOPSin 

kanssa koulutusohjelmasi/pääaineesi HOPS-ohjaajalle. Huom! Lääketieteen koulu-
tusohjelman tutkintotodistusten osalta on annettu tarkennettu ohje: 
www.uef.fi/laake/tutkintotodistukset 

4. HOPS-ohjaaja hyväksyy opiskelijan HOPSin ja toimittaa sen tutkintotodistuksia val-
mistelevalle opintosihteerille, joka kirjoittaa tutkintotodistuksen. 

5. Todistuksen toimitusaika on kolme viikkoa siitä päivästä, kun todistushakemus on 
saapunut todistuksen kirjoittajalle ja kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot on kirjattu 
rekisteriin.  

Tutkintotodistushakemuslomakkeet löytyvät tiedekunnan www-sivuilta, osoitteesta: 
www.uef.fi/ttdk/ohjeet-ja-lomakkeet1. 
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2  Opiskelu ravitsemustiede pääaineena 2016-2017   

Ravitsemustiedettä pääaineenaan opiskelevat valmistuvat terveystieteiden kandidaateiksi ja 
edelleen maistereiksi.  
 
Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (alempi korkeakoulutut-
kinto) ja sen suorittaminen kestää kolme vuotta. Ravitsemustieteen opiskelijoiksi kandidaatin 
tutkintoa suorittamaan valitaan pääsykokeiden kautta vuosittain 30 opiskelijaa. 
 
Terveystieteiden maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (ylempi korkeakoulutut-
kinto) ja sen suorittaminen kestää kaksi vuotta.  60 opintopistettä ravitsemusterapian opintoja 
suorittaneet voivat hakea oikeutta toimia laillistettuna ravitsemusterapeuttina. 
 
 
2.1  Koulutuksen perustehtävä ja tavoitteet 
 
Terveystieteiden kandidaatti (TtK) 
 
Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon ensisijaisena tavoitteena on antaa riittävät tiedot ja edel-
lytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Lisäksi tutkinnon suoritta-
neilla on ravitsemustieteen pääaineen sekä sivuaineiden perusteiden tuntemus ja edellytykset 
alan kehityksen seuraamiseen. Alakohtaisen osaamisen lisäksi koulutuksen tavoitteena on ke-
hittää valmiuksia jatkuvaan oppimiseen sekä viestintä- ja kielitaitoa.  
 
Terveystieteiden maisteri (TtM) 
 
Terveystieteiden maisterin tutkinnon tavoitteena on antaa ravitsemustieteen hyvä tuntemus ja 
valmiudet toimia työelämässä monipuolisesti ravitsemuksen asiantuntijana. Lisäksi tutkinnon 
tavoitteena on antaa valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisten menetelmien soveltami-
seen sekä valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen. Valinta ravitsemusterapiaan ja elintarvike-
alan opintoihin painottuvien opintolinjojen välillä tehdään valitsemalla opinnot soveltuvista mais-
terivaiheen opintomoduuleista. 
 
Ravitsemusterapiaopinnoissa painottuu ravitsemuksen merkitys sairauksien ehkäisyssä ja hoi-
dossa. Opintoihin kuuluu myös käyttäytymisen muutosta tukevia menetelmäopintoja. Teo-
riaopintojen lisäksi näihin opintoihin kuuluu käytännön harjoitustöitä, potilastapaamisia ja käy-
tännön harjoittelua (ravitsemushoidon työssä oppimista).  
 
Maisterin tutkinto on mahdollista koostaa myös ilman ravitsemusterapiaopintoja, jolloin tutkinto 
voi koostua mm. elintarvikebiotekniikan, liikuntaravitsemuksen, ravitsemusviestinnän ja kaupal-
lisista opinnoista. Esimerkiksi elintarvikebiotekniikkaan suuntautuvassa tutkinnossa tavoitteena 
on elintarvikemikrobiologian ja –toksikologian osaaminen sekä tuotekehityksen hallinta. Ope-
tuksessa keskitytään elintarvikkeiden terveellisyyteen ja turvallisuuteen korostaen biotekniikan 
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sovellutusmahdollisuuksia elintarvikkeiden tuotannossa ja jalostuksessa. Opetus on käytännön-
läheistä ja antaa vahvan valmiuden sekä laboratoriopainotteiseen tutkimukseen että teolliseen 
tuotekehitykseen.  
 
 
2.2 Ravitsemustieteen opetussuunnitelma 
 
Ravitsemustieteen pakolliset opinnot koostuvat pääaineopinnoista, yleisopinnoista, kieli- ja vies-
tintäopinnoista sekä sivuaineopinnoista. Näiden lisäksi opintoihin kuuluu vapaasti valittavia 
opintoja ja käytännön harjoittelut.  
 
Yleisopintoja ovat tieteellisen tutkimuksen ja tiedonhankinnan perusteet, joiden tavoitteena on 
perehdyttää opiskelija yliopisto-opiskeluun ja ohjata hänet osaksi tieteellistä yhteisöä.  
 
Kieli- ja viestintäopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija viestinnän perusteisiin ja ke-
hittää hänen kielitaitoaan. 
 
Ravitsemustieteen perus- ja aineopintoja kandidaatin tutkinnossa ovat elintarviketieteen pe-
rusopinnot sekä lääketieteen ja ravitsemustieteen aineopinnot. Kandidaatin tutkinnon aineopin-
toihin kuuluu kandidaatin tutkielma.  
 
Ravitsemustieteen pääaineopintoihin kuuluu syventävät opinnot ravitsemustieteestä mu-
kaan lukien pro gradu -tutkielma. 
 
Sivuaineopinnot voivat sisältää mm. lääketieteen, luonnontieteiden, käyttäytymistieteiden ja 
liikuntaravitsemuksen opintoja (ks. tarkemmin taulukot alla). 
 
Vapaasti valittavat opinnot voivat olla mitä tahansa opiskelijan valitsemia ura- ja tutkintota-
voitteiden mukaisia yliopisto-opintoja. 
 
Harjoittelut 
Terveystieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluu vähintään neljän viikon harjoittelu. Maisteriopin-
toihin kuuluu lisäksi pakollisena kaksi 6-8 viikon pituista harjoittelua, joista ravitsemustera-
piaopintoihin liittyvät harjoittelut tehdään perusterveydenhuollossa ja sairaalassa.  
 
 
2.3 Ravitsemustieteen opintojen antamat valmiudet 
 
Terveystieteiden kandidaatit voivat toimia ravitsemus- ja elintarvikealan tehtävissä järjestöissä, 
elintarviketeollisuudessa sekä ravitsemispalveluiden piirissä. 
 
Ravitsemustieteen pääaineesta valmistuneet terveystieteiden maisterit voivat toimia elintarvike- 
ja lääketeollisuudessa tuote-asiantuntijoina, ravitsemusasiantuntijoina ruokapalveluissa, järjes-
töissä, yhdistyksissä ja urheiluseuroissa hallinto- ja asiantuntijatehtävissä sekä yrittäjinä.  
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Ravitsemusterapian opinnot suorittaneet terveystieteiden maisterit ovat päteviä toimimaan ra-
vitsemusterapeutteina sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutuskeskuksissa ja työterveys-
huollossa (edellyttää pätevöittävää koulutusta). Ravitsemusterapeutiksi laillistamista anotaan 
maisteritutkinnon jälkeen Valviralta. 
 
Terveystieteiden maisterin tutkinnon suorittaminen antaa myös valmiudet tieteelliseen jatkokou-
lutukseen lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja varten.  
 

 KANDIDAATTI Laajuus (op) 

 Yleisopinnot 7,0 

 Kieli- ja viestintäopinnot  10,0 

Ravitsemustieteen perus- ja aineopinnot  
 

65,0 

 Sivuaineopinnot 66,0 

 Vapaasti valittavat opinnot  32,0 

 180,0 

 

 

  
 MAISTERI Laajuus (op) 
 Syventävät opinnot (pakollinen moduuli 1) 60,0 

Vapaasti valittavat opinnot  
(valitaan moduuleista 2-14) 

 

 
 

60,0 

 120,0 
   

   

 

 

 



16  Terveystieteiden tdk   
 

TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op, RA1-RA3, 2016–17 
 
Vuosikurssi: RA1 
Lyhenne Opintojakso Tunniste Laajuus 

 
Kategoria 

YOK Yliopisto-opinnot käyntiin 1131000 1,0 op Yleisop. 
ORO Orientoituminen ravitsemustieteen opin-

toihin 
4460107 1,0 op Yleisop. 

THRAV Ravitsemustieteen tiedonhaku 8026010 1,0 op Yleisop. 
EARS/RA English Academic Reading Skills for 

Clinical Nutrition 
8013705 2,0 op Kieliop. 

KP1 Kemian perusteet 1 4217105 4,5 op Sivuop. 
IFA1 Ihmisen anatomia ja fysiologia 1 4429206 3,5 op Sivuop. 
IFA2 Ihmisen anatomia ja fysiologia 2 4429207 4,0 op Sivuop. 
IFA3 Ihmisen anatomia ja fysiologia 3 4429208 3,5 op Sivuop. 
SORATO Solun rakenne ja toiminta 4421305 5,5 op Sivuop. 
MOBIGE Molekyylibiologia ja -genetiikka 4421306 6,0 op Sivuop. 
MIPE Mikrobiologian perusteet 4460805 2,0 op Sivuop. 
MIPEHA Mikrobiologian perusteet harjoitustyöt 4460806 2,0 op Sivuop. 
RPE Ravitsemustieteen perusteet 4460204 6,0 op Perusop. 
ELTU Elintarviketurvallisuus 4460108 6,0 op Perusop. 
ELRU Elintarvikkeet ruokavaliossa 4460109 7,0 op Perusop. 
RSOME Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaali-

sessa  
mediassa 

4460807 3,0 op Aineop. 

 Vapaasti valittavat opinnot 4460070 2,0 op Vapaat op. 
     
  

Yhteensä 
    

60,0 op 
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Vuosikurssi: RA2 
Lyhenne Opintojakso Tunniste Laajuus 

 
Kategoria 

JOHFIL Johdatus filosofiaan 5313115 2,0 op Yleisop. 
TIO Tilastollinen ohjelmistokurssi 3622232 2,0 op Yleisop. 
RUO/RA Ruotsia ravitsemustieteen opiskelijoille 8012703 3,0 op Kieliop. 
EAPC/RA English Academic and Professional Communi-

cation for Clinical Nutrition 
8013706 1,0 op Kieliop. 

TFP Toksikologian ja farmakologian perusteet 4219998 4,0 op Sivuop. 
EBIS Epidemiologia ja biostatistiikka 4422406 5,0 op Sivuop. 
TETT Terveystieteelliset tutkimusongelmat ja tiedon 

hallinta 
4450327 5,0 op Sivuop. 

FOCU Food and Culture 4455606 2,0 op Sivuop. 
METABO Metabolia ja sen säätely 4421307 6,0 op Sivuop. 
MENDO Molekulaarinen endokrinologia 4421308 3,0 op Sivuop. 
RPO Ravitsemuspolitiikka ja julkiset ruokapalvelut 4460112 5,0 op Perusop. 
RFY Ravintofysiologia 4460201 5,0 op Aineop. 
RAK Ravitsemus kansanterveystyössä 4460301 4,0 op Aineop. 
RUOVA Ruoanvalinta ja syömiskäyttäytyminen 4460214 3,0 op Aineop. 
 Vapaasti valittavat opinnot  4460070 10,0 op Vapaat 

op. 
  

Yhteensä 
 
 

 
60,0 op 
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Vuosikurssi: RA3     
Lyhenne Opintojakso Tunniste Laajuus 

 
Kategoria 

KIVI Kirjoitusviestintä (integroituna kandidaattityö-
hön) 

8011704 2,0 op Kieliop. 

PUVI Puheviestintä (integroituna kandidaattityö-
hön) 

8011705 2,0 op Kieliop. 

TEPR Terveyden edistämisen projekti 4450317 5,0 op Sivuop. 
TPS Terveyspsykologian perusteet 4460415 5,0 op Sivuop. 
TKHA TtK-harjoittelu 4460110 6,0 op Perusop. 
RAT Ravitsemustieteen tutkimusmenetelmät 4460306 4,0 op Aineop. 
TUK Ravitsemustieteen TtK -tutkielmaseminaari 

  
4460209 1,0 op Aineop. 

KANT Kandidaatintutkielma 4460205 10,0 op Aineop. 
KYKA Kypsyysnäyte (kandidaatin tutkinto, integroi-

tuna kandidaattityöhön) 
4460206 0,0 op Aineop. 

TKLT TtK- lopputentti  4460212 5,0 op Aineop. 
 Vapaasti valittavat opinnot  4460070 20,0 op Vapaat op. 
  

Yhteensä 
  

60,0 op 
 

 
 
TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO 120 op, RA4-RA5 
Lyhenne Moduuli Laajuus 

 
Kategoria 

MOD 1 Kaikille ravitsemustieteen opiskelijoille pakolliset opin-
not, ml. pro gradu ja harjoittelut 

60,0 op Syv. op. 

MOD 2 Ravitsemusterapia 1 (perusterveydenhuolto) 30,0 op Vapaat op.* 
MOD 3 Ravitsemusterapia 2 (erikoissairaanhoito) 30,0 op Vapaat op.* 
MOD 4 Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 30,0 op Vapaat op. 
MOD 5 Elintarviketutkimus 30,0 op Vapaat op. 
MOD 6 Elintarviketurvallisuus ja tuotekehitys 30,0 op Vapaat op. 
MOD 7 Terveyden edistäminen 30,0 op Vapaat op. 
MOD 8 Liikuntalääketiede 30,0 op Vapaat op. 
MOD 9 Urheiluravitsemus 30,0 op Vapaat op. 
MOD 10 Gerontologia 30,0 op Vapaat op. 
MOD 11 Tutkimus- ja menetelmäopinnot 30,0 op Vapaat op. 
MOD 12 Kansainvälisiin tehtäviin valmentavat opinnot 30,0 op Vapaat op. 
MOD 13 Kauppatieteet ja johtaminen 30,0 op Vapaat op. 
MOD 14 Kansainväliset opinnot vaihdossa 30,0 op Vapaat op. 
  

Yhteensä 
 
120,0 op 
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Kategoriat 
Yleisop. Yleisopinnot (TtK-opinnot, 7 op) 
Kieliop.  Kieli- ja viestintäopinnot (TtK-opinnot, 10 op) 
Perusop.  Ravitsemustieteen perusopinnot (TtK- opinnot, 30 op) 
Aineop.  Ravitsemustieteen aineopinnot (TtK- opinnot, 35 op) 
Sivuop.  Sivuaineopinnot (TtK-opinnot, 66 op) 
Vapaat op.  Vapaasti valittavat yliopistotasoiset opinnot (TtK-opinnot 32 op ja TtM-opinnot 60 

op) 
Syv. op.  Syventävät opinnot (TtM-opinnot 60 op) 
* Pakollinen laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyyteen   
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2.4 Suunnitelma opiskelijan ohjauksen ja Hops-neuvonnan jär-
jestämiseksi ravitsemustieteen pääaineessa 
 
 
Ravitsemustieteessä opetus pohjautuu lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja etenemiseen 
opinnoissa. Oppiaineessa on mahdollisuus edetä myös henkilökohtaisen opetussuunnitelman 
(Hops) mukaisesti. 
 
Opintojen suunnittelussa on erityisesti huomioitava alempaa korkeakoulututkintoa eli kandidaa-
tin tutkintoa varten yliopistolaissa annettu tavoiteaika eli kolme vuotta. Ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon eli maisterin tutkinnon suorittamisen tavoiteaika on kaksi vuotta. 
 
Opintojen suunnittelussa keskeisin työkalu on Hops. Syksyllä aloittavat uudet opiskelijat laativat 
Hopsinsa WebOodissa olevan OodiHops-työkalun avulla valitsemalla opintojensa aloitusvuo-
den tutkintorakennepohjan. Aiemmin opiskelunsa aloittaneet opiskelijat jatkavat entisen Hops-
käytännön mukaisesti. 
 
Ravitsemustieteen ohjaus ja Hops-neuvonnan prosessi on esitetty oheisessa kuviossa. Hops 
laaditaan syyslukukauden loppuun mennessä. Ravitsemustieteessä Hops-työskentely alkaa 
Orientoituminen ravitsemustieteen opintoihin opintojaksolla (tunniste 4460107). Opintojaksolla 
oppimistehtävien työstäminen ja yksilö- ja ryhmäohjaus tukevat Hopsin laadintaa. Lisäksi opis-
kelijalla on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta koko opiskelun ajan oppiaineen Hops-
ohjaajilta.  
 
Ravitsemustieteen Hops-ohjaajina toimivat: 
Yliopistonlehtori Jenni Korhonen, jenni.korhonen@uef.fi, puh. 029 4453146 (vuonna 2016 aloit-
taneet,TtK-opiskelijat) 
Yliopisto-opettaja Leena Toppinen, leena.toppinen@uef.fi, puh. 029 4454531 (vuonna 2015 
aloittaneet TtK-opiskelijat) 
Yliopistonlehtori Leila Karhunen, leila.karhunen@uef.fi, puh. 029 4454467 (vuonna 2014 aloit-
taneet TtK-opiskelijat) 
Yliopisto-opettaja Leena Toppinen, leena.toppinen@uef.fi, puh. 029 4454531 (Ravitsemustera-
pia, TtM-opiskelijat) 
Professori Ursula Schwab, ursula.schwab@uef.fi, puh. 029 4454528 (Ravitsemusterapia, TtM-
opiskelijat) 
Yliopistonlehtori Jenni Korhonen, jenni.korhonen@uef.fi, puh. 029 4453146 (Elintarvikebiotek-
niikka, TtM-opiskelijat) 
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3 Ohjeet ja määräykset 

3.1 Lait ja asetukset 
 
Yliopistolaki 558/2009  
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558?search%5Btype%5D=pika&search% 
5Bpika%5D=Yliopistolaki 
 
Valtionneuvoston asetus yliopiston tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttami-
sesta 1136/2009 
http://www.finlex.fi/fi/laki/al-
kup/2009/20091136?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Valtioneuvos-
ton%20asetus%20yliopiston%20tutkinnoista 
 
Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794?search%5Bnimike%5D=Valtioneuvos-
ton%20asetus%20yliopistojen%20tutkinnoista&search%5Btype%5D=metadata 
 
 
3.2 Itä-Suomen yliopiston ohjeita ja määräyksiä 
 
Itä-Suomen yliopiston tutkintosääntö  
http://www.uef.fi/opiskelu/lait 
 
Muutoksenhakuosoitukset 
http://www.uef.fi/opiskelu/lait 
 
 
3.3 Tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat määräykset 
 
Terveystieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset  
http://www.uef.fi/ttdk/ohjeet-ja-lomakkeet1 
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