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Tiedekunnan opiskelijalle 

Tervetuloa opiskelijaksi Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekuntaan. 

Terveys sen kaikissa muodoissaan on Itä-Suomen yliopiston vahvaa osaamisaluetta. Ter-

veystieteiden tiedekunta on kansainvälisestikin ainutlaatuinen, lääketieteen, hammaslää-

ketieteen, biolääketieteen, terveystieteiden, hoitotieteen, ravitsemustieteen ja farmasian 

muodostama kokonaisuus, joka avaa uusia mahdollisuuksia moniammatillisen koulu-

tuksen ja tutkimuksen suuntaan.  

Olet valinnut terveydenhuollon ammattilaisen uran päämääräksesi. Se on erittäin hyvä 

valinta, koska kaikki koulutusalamme tarjoavat monipuolisen koulutuksen ja työllisty-

minen on taattu. Terveydenhuolto on myös haasteellinen työkenttä, joka edellyttää mo-

nialaista osaamista, ja jossa jokaisella terveydenhuollon ammattilaisella on merkittävä 

rooli kokonaisuudessa. Moniammatillisuus ja rajat ylittävä yhteistyö korostuvat edelleen 

uudessa SOTE-ympäristössä.  

Terveystieteiden tiedekunnassa opetus perustuu viimeisimpään tutkimustietoon ja ajan-

mukaisiin opetusmenetelmiin ja oppimisympäristöihin. Opettajien tehtävänä on edistää 

oppimista ja ohjata opiskelijaa oikeaan suuntaan ja tiedonlähteille. Yliopistossa vastuu 

opintojen etenemisestä ja lopputuloksesta on kuitenkin oppijan omissa käsissä. 

Opiskelu on ainutlaatuista aikaa ihmisen elämässä. Opiskeluaikana voitte täysipainoi-

sesti panostaa tietojen ja taitojen kehittämiseen, mutta se tarjoaa myös erinomaiset mah-

dollisuudet solmia uusia sosiaalisia suhteita ja toimia aktiivisesti opiskelijaelämässä. 

Hyödyntäkää myös näitä mahdollisuuksia yli koulutusalarajojen, se antaa varmasti val-

miuksia 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. Tiede-

kunta kouluttaa asiantuntijoita ja ammattilaisia useille keskeisille terveydenhuollon ja 

hyvinvoinnin aloille. Tiedekunnassa on noin 2500 perustutkinto-opiskelijaa viidessä kou-

lutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa. Koulutusta annetaan lääketieteen, hammaslää-

ketieteen, farmaseutin, proviisorin ja biolääketieteen koulutusohjelmissa sekä hoitotie-

teen, ravitsemustieteen ja terveyden edistämisen (ergonomia, kansanterveystiede ja lii-

kuntalääketiede) pääaineissa. Vetovoimaista koulutustarjontaa täydentää kolme kan-

sainvälistä maisteriohjelmaa. 

Terveystieteiden tiedekunta kouluttaa asiantuntijoita useille keskeisille terveydenhuol-

lon aloille. Olemme Suomen suurin lääkärikouluttaja, ainoa laillistettujen ravitsemuste-

rapeuttien kouluttaja ja koulutamme noin puolet maamme farmaseuteista ja proviiso-

reista. Lääkäreille, hammaslääkäreille, farmaseuteille, proviisoreille ja muille terveyssek-

torin asiantuntijoille on yhteiskunnassa jatkuva kysyntää. Opiskelijamme saavat uusim-

paan tietoon perustuvaa opetusta ja erinomaiset valmiudet työelämään. 

Tiedekunnan hallinto 

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 Riikka Pellinen  
Puh. 0294 45 4250, s-posti: etunimi.sukunimi@uef.fi 
 
Opintopalveluiden päällikkö Mervi Silaste  
Puh. 0294 45 4027, s-posti: etunimi.sukunimi@uef.fi 
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1.2 Opintopalvelut 

Opintopalveluiden tehtävänä on vastata yliopiston opintohallinnon palveluista ja tuesta, 

tuottaa opiskelijoille ja henkilökunnalle tieto- ja viestintätekniikan sekä yliopistopedago-

giikan ja opiskelutaitojen koulutusta, koordinoida kansainvälistä liikkuvuutta, sekä ura- 

ja ohjauspalveluita.  Yksikkö tarjoaa opiskelijoiden ohjauksen ja neuvonnan lisäksi ope-

tuksen ja tutkimuksen tukipalveluja sekä tietoteknisiä tukipalveluja yhteistyössä tietotek-

niikkapalvelujen kanssa. 

 

Opintopalveluiden asiakaspalvelutiskiltä saat opiskeluun liittyvää yleisneuvontaa (mm. 

yliopistoon ilmoittautuminen, opinto-oikeudet, opiskelijatodistukset, opintosuoritusot-

teet, opiskelijarekisteriasiat). Opintopalveluiden yhteystiedot ja aukioloajat löytyy yli-

opiston verkkosivuilta (www.uef.fi/opintopalvelut).  

 

Kampustoimipisteiden osoitteet 

 
Opintopalvelut, Joensuun kampus 
käyntiosoite: Yliopistokatu 2, Aurora-rakennus 
postiosoite: PL 111, 80101 Joensuu 
 
Opintopalvelut, Kuopion kampus 
käyntiosoite: Yliopistonranta 1 C, Canthia -rakennus, 2. krs (Oppari) 
postiosoite: PL 1627, 70211 Kuopio 
  

http://www.uef.fi/opintopalvelut/
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1.3 Tiedekunnan tarjoama koulutus 

Terveystieteiden tiedekunta kouluttaa ammattilaisia ja asiantuntijoita useille keskeisille 

terveydenhuollon aloille. Tiedekunnassa opiskelee kaikkiaan n. 2500 perustutkinto-opis-

kelijaa viidessä 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 

• Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot: er-

gonomian ja työhyvinvoinnin edistäminen, terveysliikunnan edistäminen, vä-

estön terveyden edistäminen)  

www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen-ohjelmat  

• Hoitotieteen pääaine (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, pre-

ventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoito-

tiede 

• Ravitsemustieteen pääaine http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede  

 

Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat 

Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka suorittaminen kestää päätoi-

misesti opiskellen kolme (3) vuotta. Opetuksen tavoitteena on kouluttaa terveydenhuol-

toon lääkkeiden ja lääkehoidon asiantuntijoita. Opinnoissa perehdytään lääkkeisiin ja nii-

den käyttöön sairauksien hoidossa. Opintoihin sisältyy paljon myös käytännön harjoitus-

töitä, joissa opetellaan lääkkeiden valmistusta ja asiakasneuvontaa, sekä puolen vuoden 

palkallinen apteekkiharjoittelu. 

Proviisorin tutkinto on farmasian alan ylempi perustutkinto, jonka suorittaminen kestää 

päätoimisesti opiskellen kaksi (2) vuotta farmaseutin tutkinnon jälkeen. Proviisoriopis-

kelijat suorittavat siis ensin farmaseutin tutkinnon. Proviisoriopinnoissa opiskelija valit-

see yhden farmasian laitoksen kuudesta oppiaineesta pääaineekseen ja suorittaa siitä sy-

ventävät opintonsa. Proviisorit toimivat lääkealan johto-, suunnittelu- ja asiantuntijateh-

tävissä.  

http://www.uef.fi/farmasia
http://www.uef.fi/hammas
http://www.uef.fi/laake
http://www.uef.fi/biolaaketiede
http://www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen-ohjelmat
http://www.uef.fi/hoitotiede
http://www.uef.fi/hoitotiede
http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede
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Hammaslääketieteen koulutusohjelma 

Koulutuksen sisältö on valtakunnallisesti ainutlaatuisesti profiloitunut painottuen ennal-

taehkäisevään ja kokonaisvaltaiseen suun alueen sairauksien hoitoon. Koulutus mielle-

tään lääketieteen osa-alueeksi ja valmistuvat hammaslääkärit tunnistavat siten asiantun-

tijaroolinsa osana ihmisen kokonaisvaltaista terveydenhuoltoa.  

Lääketieteen koulutusohjelma 

Lääketieteen koulutusohjelmalla annetaan tieteelliseen tutkimukseen perustuva teoreet-

tinen ja käytännöllinen koulutus lääkärin tehtäviin. Koulutus johtaa lääketieteen lisensi-

aatin tutkintoon. 

Biolääketieteen koulutusohjelma 

Biolääketieteen koulutus on kaksiportainen ja kandidaattivaiheen jälkeen opiskelija jat-

kaa maisterivaiheen opinnoissa, jotka ovat englanninkielisiä. Koulutusohjelmassa yhdis-

tyvät luonnontieteellinen 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 näi-

den alojen julkisen ja yksityissektorin asiantuntijatehtävissä. Täydentämällä opintojaan 

erilaisilla valinnaisilla opinnoilla, opiskelija voi hankkia työelämävalmiuksia haluamal-

leen alalle. Koulutus tarjoaa myös erinomaiset mahdollisuudet biolääketieteelliseen tut-

kimustyöhön ja edelleen tutkijanuralle tieteellisen jatkokoulutuksen kautta. 

Terveystieteiden koulutusalan pääaineet 

Terveystieteiden pääaineiden opiskelijat valmistuvat terveystieteiden kandidaateiksi 

(180 op) tai maistereiksi (120 op). Terveystieteiden pääaineita ovat hoitotiede, ravitse-

mustiede ja terveyden edistäminen (ergonomia, kansanterveystiede ja liikuntalääke-

tiede). 
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Hoitotiede 

Opiskelijat valitaan hoitotieteen pääaineeseen, jossa koulutussuuntauksina ovat: 

• Hoitotyön johtamisen koulutus 

• Preventiivisen hoitotieteen koulutus 

• Terveystieteiden opettajankoulutus 

Hoitotieteestä valmistuu terveystieteiden kandidaatteja ja maistereita. Hoitotieteessä ta-

voitteena on kouluttaa laaja-alaisia, näyttöön perustuvan tiedon hallitsevia hoitotieteen 

asiantuntijoita terveydenhuollon sekä sen johtamisen, koulutuksen ja tutkimuksen muut-

tuviin tarpeisiin. Valmistuneet työllistyvät terveysalan johtamis-, opetus-, tutkimus- sekä 

muihin asiantuntijatehtäviin.  

Ravitsemustiede 

Ravitsemustiede tarkastelee ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä sekä sai-

rauksien ehkäisyssä ja hoidossa sekä selvittää elintarvikkeiden tuotekehityksen keinoja 

väestön hyvinvoinnin edistäjänä. Maisterivaiheen opinnot voi koostaa niin, että maiste-

ritutkinnon suorittaneet voivat saada oikeuden toimia laillistettuna ravitsemusterapeut-

tina terveydenhuollossa. Ravitsemusterapeuttien koulutusta ei järjestetä muualla Suo-

messa. Lisäksi pääaineesta valmistuu mm. ravitsemukseen perehtyneitä elintarvikkeiden 

tuotekehityksen, turvallisuuden ja valvonnan asiantuntijoita yhteiskunnan eri sekto-

reille. 

Terveyden edistäminen 

Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma muodostuu laaja-alaisesta terveyden edistämi-

sen kandidaattiohjelmasta ja suuntautumisen mukaisista maisteriopinnoista. Kandidaat-

tivaiheen opinnot toteutetaan monipuolisilla opetus- ja oppimismenetelmillä, muun mu-

assa verkko-opintoina, mikä mahdollistaa opiskelun myös työn ohella ja etänä. 

Kandidaatin tutkinnossa opiskelija voi suunnata opintojaan johonkin seuraavista vaihto-

ehdoista: 

1. Ergonomian ja työhyvinvoinnin edistäminen 
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2. Terveysliikunnan edistäminen 

3. Väestön terveyden edistäminen 

Maisterivaiheessa opiskelija jatkaa opintojaan valitsemansa suuntautumisvaihtoehdon 

mukaisesti: 

1. Englanninkielisessä Master of Science in Public Health (MPH) –maisteriohjel-

massa 

2. Terveysliikunnan maisteriohjelmassa liikunta- ja urheilulääketieteen oppiai-

neessa 

3. Väestön terveyden ja työhyvinvoinnin edistämisen maisteriohjelmassa 

Terveystieteiden maisterin tutkinto ei ole ammattiin valmistavaa koulutusta vaan se an-

taa valmiudet toimia erilaisissa asiantuntijatehtävissä Suomessa ja kansainvälisesti. Opis-

kelija voi painottamalla opintojaan suuntautua tutkimus-, opetus- ja asiantuntijatehtäviin 

tai tähdätä yrittäjyyteen terveys- ja hyvinvointisektorille. 

Kansainväliset maisteriohjelmat 

Lisäksi tiedekunnassa otetaan opiskelijoita kolmeen kansainväliseen maisteriohjelmaan: 

• Master's Degree Programme in Biomedicine  

www.uef.fi/biomed  

• Master's Degree Programme in General Toxicology 

www.uef.fi/gtg  

• Master's Degree Program in Public Health 

www.uef.fi/public-health-training  

1.4 Opintojen ohjaus 

Itä-Suomen yliopiston verkkosivuille (www.uef.fi/opiskelu) on koottu yleistä tietoa opis-

kelusta yliopistossa. Uudelle opiskelijalle –kokonaisuuden alta löytyy mm. opiskelijan 

opas, opinto-oppaat sekä uuden opiskelijan muistilista, joka sisältää monenlaista tärkeää 

opintojen alkuvaiheeseen liittyvää tietoa. Opintojen aikana –kokonaisuuden alta puoles-

taan löytyy tietoa mm. opiskeluoikeudesta, ilmoittautumisesta, kansainvälisestä opiske-

lusta ja esteettömyydestä. 

http://www.uef.fi/biomed
http://www.uef.fi/gtg
http://www.uef.fi/public-health-training
http://www.uef.fi/opiskelu
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Terveystieteiden tiedekunnan www-sivuilta (www.uef.fi/ttdk) löytyy linkit tiedekunnan 

koulutusohjelmien omille verkkosivuille. Opiskelua koskevia ohjeita ja opintohallinnon 

lomakkeita löytyy sekä yliopiston Opiskelu -sivuilta että koulutusohjelmien omilta si-

vuilta. Tiedekunnan opintohallinnon ohjaus- ja neuvontapalvelujen yhteyshenkilöt on 

listattu alla olevaan listaan. Koulutusohjelmien/pääaineiden yhteyshenkilöiltä saa tietoa 

muun muassa HOPS-työskentelystä, oppiaineen opetusohjelmasta, tutkintovaatimuk-

sista sekä muista kyseisen laitoksen/yksikön toimintaan ja opetukseen liittyvistä asioista. 

Opinto-ohjauksen yhteyshenkilöt 

OPINTOPALVELUIDEN PÄÄLLIKKÖ Mervi Silaste 

Puh. 0294 45 4027, s-posti etunimi.sukunimi@uef.fi 

> Yleinen opintoneuvonta 

AMANUENSSI Arja Afflekt 

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

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

  

http://www.uef.fi/ttdk
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FARMASIA: Koulutussuunnittelija Päivi Hartikainen 
Puh. 0294 45 4296, s-posti paivianneli.hartikainen@uef.fi 
> Peruskoulutukseen liittyvät opintoasiat ja opintoneuvonta 
> Opiskelijavalinta 

HAMMASLÄÄKETIEDE: Koulutussuunnittelija Leena Lampinen 
Puh. 0294 45 4922, s-posti etunimi.sukunimi@uef.fi 
> Peruskoulutukseen liittyvät opintoasiat ja opintoneuvonta 
> Opiskelijavalinta 

HOITOTIEDE: Yliopisto-opettaja Pirkko Mikkanen 
Puh. 0294 45 4438, s-posti etunimi.sukunimi@uef.fi 
> Peruskoulutukseen liittyvät opintoasiat ja opintoneuvonta 
> Opiskelijavalinta 

LÄÄKETIEDE: Opintoasiainpäällikkö Pirjo Lindström-Seppä 
Puh. 0294 45 4606, s-posti pirjo.lindstrom-seppa@uef.fi 
> Peruskoulutukseen liittyvät opintoasiat ja opintoneuvonta 
> Opiskelijavalinta 

RAVITSEMUSTIEDE: Opetushoitaja Päivi Heikura 
Puh. 0294 45 4300, s-posti etunimi.sukunimi@uef.fi 
> Peruskoulutukseen liittyvät opintoasiat ja opintoneuvonta 
> Opiskelijavalinta 

BIOLÄÄKETIEDE: Opintosihteeri Marjut Nenonen 
Puh. 0294 45 3165, s-posti etunimi.sukunimi@uef.fi 
> Peruskoulutukseen liittyvät opintoasiat ja opintoneuvonta 
> Opiskelijavalinta 

TERVEYDEN EDISTÄMINEN: Yliopistonlehtori Susanna Järvelin-Pasanen  
Puh. 0294 45 4273, s-posti susanna.jarvelin@uef.fi 
> Peruskoulutukseen liittyvät opintoasiat ja opintoneuvonta 
> Opiskelijavalinta 
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1.5 Tiedekunnan tarjoama sivuaineopetus 

Terveystieteiden tiedekunnassa on tarjolla seuraavat sivuaineopintokokonaisuudet: 

• Basic Studies in Intercultural Competence 25 op (Hoitotieteen laitos) 
• Terveyden Monikulttuuriset Ulottuvuudet (TeMoKuu) 25 op (Kansanterveys-

tieteen yksikkö) 
• Toksikologia 16 op (Farmasian laitos) 
• Terveyden biotieteet 26 op (Biolääketieteen yksikkö) 
• Solu- ja molekyylibiologia 26 op (Biolääketieteen yksikkö) 

 
Seuraavia tiedekunnan opintokokonaisuuksia tarjotaan myös Avoimen yliopiston (Adu-

cate) 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! Lää-

ketieteen koulutusohjelman tutkintotodistusten osalta on annettu tarkennettu 

ohje: www.uef.fi/laake/tutkintotodistukset   

http://www.uef.fi/laake/tutkintotodistukset
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4. HOPS-ohjaaja hyväksyy opiskelijan HOPSin ja toimittaa sen tutkintotodistuk-

sia valmistelevalle opintosihteerille, joka kirjoittaa tutkintotodistuksen. 

Huom! Ravitsemustieteen koulutusohjelmassa tutkintotodistushakemuslo-

make ja päivitetty HOPS toimitetaan suoraan tutkintotodistuksia valmistele-

valle opintosihteerille.   

5. Todistuksen toimitusaika on kolme viikkoa siitä päivästä, kun todistushake-

mus on saapunut todistuksen kirjoittajalle ja kaikki tutkintoon sisältyvät 

opinnot on kirjattu rekisteriin. 

Tutkintotodistushakemuslomakkeet löytyvät osoitteesta: 

http://www.uef.fi/fi/web/laake/tiedekunnan-ohjeet-perustutkinto-opiskelijoille  

  

http://www.uef.fi/fi/web/laake/tiedekunnan-ohjeet-perustutkinto-opiskelijoille
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2 Ravitsemustiede pääai-
neena, lukuvuosi 2017–2018 
 
Ravitsemustiedettä pääaineenaan opiskelevat valmistuvat terveystieteiden kandidaa-

teiksi ja edelleen maistereiksi.  

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (alempi korkea-

koulututkinto) ja sen suorittaminen kestää kolme vuotta. Ravitsemustieteen opiskeli-

joiksi kandidaatin tutkintoa suorittamaan valitaan pääsykokeiden kautta vuosittain 30 

opiskelijaa. 

Terveystieteiden maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (ylempi korkeakou-

lututkinto) ja sen suorittaminen kestää kaksi vuotta.  Molemmat 30 opintopisteen ravit-

semusterapian moduulit ja terapiaharjoittelut suorittaneet voivat hakea oikeutta toi-

mia laillistettuna ravitsemusterapeuttina. 

2.1 Koulutuksen perustehtävä ja tavoitteet 

 

Terveystieteiden kandidaatti (TtK) 

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon ensisijaisena tavoitteena on antaa riittävät tiedot 

ja edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Lisäksi tutkin-

non suorittaneilla on ravitsemustieteen pääaineen sekä sivuaineiden perusteiden tunte-

mus ja edellytykset alan kehityksen seuraamiseen. Alakohtaisen osaamisen lisäksi kou-

lutuksen tavoitteena on kehittää valmiuksia jatkuvaan oppimiseen sekä viestintä- ja kie-

litaitoa.  
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Terveystieteiden maisteri (TtM) 

Terveystieteiden maisterin tutkinnon tavoitteena on ravitsemustieteen hyvä tuntemus ja 

valmiudet toimia työelämässä monipuolisesti ravitsemuksen asiantuntijana. Lisäksi tut-

kinnon tavoitteena on antaa valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisten menetel-

mien soveltamiseen sekä valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.  

Ravitsemusterapiaopinnoissa (ravitsemusterapiamoduulit) painottuu ravitsemuksen 

merkitys sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Opintoihin kuuluu myös käyttäytymisen 

muutosta tukevia menetelmäopintoja. Teoriaopintojen lisäksi näihin opintoihin kuuluu 

käytännön harjoitustöitä, potilastapaamisia ja käytännön harjoittelua (ravitsemushoidon 

työssä oppimista).  

Maisterin tutkinto on mahdollista koostaa myös ilman ravitsemusterapiaopintoja, jolloin 

tutkinto voi koostua mm. elintarviketieteiden, liikuntaravitsemuksen, terveydenedistä-

misen ja kaupallisista opinnoista. Esimerkiksi elintarviketieteisiin suuntautuvassa tutkin-

nossa tavoitteena on elintarvikemikrobiologian ja –toksikologian hallitseminen sekä tuo-

tekehityksen soveltaminen. Opetuksessa keskitytään elintarvikkeiden terveellisyyteen ja 

turvallisuuteen korostaen erilaisia terveyden edistämisen mahdollisuuksia elintarvikkei-

den tuotannossa ja jalostuksessa sekä laadun että tuotekehityksen näkökulmista. Opetus 

on käytännönläheistä ja antaa vahvan valmiuden sekä laboratoriopainotteiseen tutki-

mukseen että teolliseen tuotekehitykseen. Käytännön harjoittelut voi tehdä omien urata-

voitteidensa mukaisesti alan hallinnossa, tutkimuksessa tai elintarviketeollisuudessa. 

2.2 Ravitsemustieteen opetussuunnitelma 

 
Ravitsemustieteen pakolliset opinnot koostuvat pääaineopinnoista, yleisopinnoista, kieli- 

ja viestintäopinnoista sekä sivuaineopinnoista. Näiden lisäksi opintoihin kuuluu vapaasti 

valittavia opintoja ja käytännön harjoittelut.  

Yleisopintoja ovat tieteellisen tutkimuksen ja tiedonhankinnan perusteet, joiden tavoit-

teena on perehdyttää opiskelija yliopisto-opiskeluun ja ohjata hänet osaksi tieteellistä yh-

teisöä.  
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Kieli- ja viestintäopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija viestinnän perusteisiin 

ja kehittää hänen kielitaitoaan. 

Ravitsemustieteen perus- ja aineopintoja kandidaatin tutkinnossa ovat elintarviketie-

teen perusopinnot sekä lääketieteen ja ravitsemustieteen aineopinnot. Kandidaatin tut-

kinnon aineopintoihin kuuluu kandidaatin tutkielma.  

Ravitsemustieteen pääaineopintoihin kuuluu syventävät opinnot ravitsemustieteestä 

mukaan lukien pro gradu -tutkielma. 

Sivuaineopinnot voivat sisältää mm. lääketieteen, luonnontieteiden, käyttäytymistietei-

den ja liikuntaravitsemuksen opintoja (ks. tarkemmin taulukot alla). 

Vapaasti valittavat opinnot voivat olla mitä tahansa opiskelijan valitsemia ura- ja tutkin-

totavoitteiden mukaisia yliopisto-opintoja. 

Harjoittelut 

Terveystieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluu vähintään neljän viikon harjoittelu. 

Maisteriopintoihin kuuluu lisäksi pakollisena kaksi 6-9 viikon pituista harjoittelua, joista 

ravitsemusterapiaopintoihin liittyvät harjoittelut tehdään perusterveydenhuollossa ja 

sairaalassa.  

Maisteriopintojen koostaminen 

Terveystieteiden maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (ylempi korkeakou-

lututkinto) ja sen suorittaminen kestää kaksi vuotta. Opiskelu on päätoimista ja edellyt-

tää läsnäoloa Kuopiossa. 

Ravitsemustieteen pääaineesta valmistuneet terveystieteiden maisterit voivat toimia elin-

tarvike- ja lääketeollisuudessa tuote-asiantuntijoina, ravitsemusasiantuntijoina ruokapal-

veluissa, järjestöissä, yhdistyksissä ja urheiluseuroissa hallinto- ja asiantuntijatehtävissä 

sekä yrittäjinä. Ravitsemusterapian opinnot suorittaneet ovat päteviä toimimaan ravitse-

musterapeutteina sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja kuntoutuskeskuksissa. Ravitsemus-

terapeutiksi laillistamista anotaan Valviralta. 
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Syksystä 2017 alkaen ravitsemustieteen maisteriopinnot koostuvat opiskelijan valitse-

mista moduuleista. Näistä moduuli 1 on kaikille opiskelijoille pakollinen, siihen sisälty-

vät mm. pro gradu -tutkielma ja opintoihin kuuluvat harjoittelut. Tämän lisäksi opiskelija 

valitsee moduuleista kaksi 30 opintopisteen moduulia. Moduulit 2 ja 3 ovat pakollisia 

niille opiskelijoille, jotka haluavat ravitsemusterapeutin pätevyyden. Moduulit 4 ja 5 on 

suunniteltu niin että niiden opiskelijoilla olisi valmistuttuaan hyvät valmiudet toimia asi-

antuntijatehtävissä elintarvike- ja lääketeollisuudessa. 

Osa moduuleista suoritetaan Itä-Suomen avoimen yliopiston kautta, jolloin nämä mo-

duulit valinneille opiskelijoille voi opiskeluista koitua kustannuksia. Opinnot avoimessa 

yliopistossa maksavat 250 €/perusopinnot tai yksittäiset opintojaksot 12 €/opintopiste. 

Opinnot on mahdollista koostaa maksuttomista moduuleista, mukaan lukien ravitsemus-

terapia- ja elintarvikemoduulit. 

2.3 Ravitsemustieteen opintojen antamat valmiudet 

 
Terveystieteiden kandidaatit voivat toimia ravitsemus- ja elintarvikealan tehtävissä jär-

jestöissä, elintarviketeollisuudessa sekä ravitsemispalveluiden piirissä. 

Ravitsemustieteen pääaineesta valmistuneet terveystieteiden maisterit voivat toimia elin-

tarvike- ja lääketeollisuudessa tuote-asiantuntijoina, ravitsemusasiantuntijoina ruokapal-

veluissa, järjestöissä, yhdistyksissä ja urheiluseuroissa hallinto- ja asiantuntijatehtävissä 

sekä yrittäjinä.  

Ravitsemusterapian opinnot suorittaneet terveystieteiden maisterit ovat päteviä toimi-

maan ravitsemusterapeutteina sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutuskeskuksissa ja 

työterveyshuollossa (edellyttää pätevöittävää koulutusta). Ravitsemusterapeutiksi laillis-

tamista anotaan Valviralta. 

Terveystieteiden maisterin tutkinnon suorittaminen antaa myös valmiudet tieteelliseen 

jatkokoulutukseen lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja varten.  
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 KANDIDAATTI Laajuus (op) 

 Yleisopinnot 7,0 

 Kieli- ja viestintäopinnot  10,0 

Ravitsemustieteen perus- ja aineopinnot 57,5 

Sivuaineopinnot 75,5 

Vapaasti valittavat opinnot  30,0 

 180,0 

 

 MAISTERI Laajuus (op) 

 Syventävät opinnot (pakollinen moduuli 1) 60,0 

Vapaasti valittavat opinnot  
(valitaan moduuleista 2-13) 

60,0 

 120,0 

 
  

https://wiola.uef.fi/weboodi/jsp/ehops/hallinnon_etusivu.jsf
https://wiola.uef.fi/weboodi/jsp/ehops/hallinnon_etusivu.jsf
https://wiola.uef.fi/weboodi/jsp/ehops/hallinnon_etusivu.jsf
https://wiola.uef.fi/weboodi/jsp/ehops/hallinnon_etusivu.jsf
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RAVITSEMUSTIEDE PÄÄAINEENA 2017–2018  
TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op,  
RA1-RA3, 2017–18 
 
Vuosikurssi: RA1 
Lyhenne Opintojakso Tunniste Laajuus Kategoria 
YOK Yliopisto-opinnot käyntiin 1131000 1,0 op Yleisop. 
ORO Opintojen ohjaus ravitsemustieteen opinnoissa 4460107 1,0 op Yleisop. 
THRAV Ravitsemustieteen tiedonhaku 8026010 1,0 op Yleisop. 
EARS/RA English Academic Reading Skills for Clinical Nu-

trition 
8013705 2,0 op Kieliop. 

KP1 Kemian perusteet 1 4217105 4,5 op Sivuop. 
KP2 Kemian perusteet 2 4217112 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. 
METABO Metabolia ja sen säätely 4421307 6,0 op Sivuop. 
MENDO Molekulaarinen endokrinologia 4421308 3,0 op Sivuop. 
MIPE Mikrobiologian perusteet 4460808 4,0 op Sivuop. 
TFO1 Tautioppi farmasian opiskelijoille 1 4218222 3,0 op Sivuop. 
TFO2 Tautioppi farmasian opiskelijoille 2 4218221 2,0 op Sivuop. 
RAV1 Ravitsemustiede 1 4460215 4,5 op Perusop. 
  

Yhteensä 
    

59,0 op 
 

 

Vuosikurssi: RA2 
Lyhenne Opintojakso Tunniste Laajuus Kategoria 
JOHFIL Johdatus filosofiaan 5313115 2,0 op Yleisop. 
TIO Tilastollinen ohjelmistokurssi 3622232 2,0 op Yleisop. 
RKT Ruotsin kielen kirjallinen taito 8010003 1,5 op Kieliop. 
RST Ruotsin kielen suullinen taito 8010004 1,5 op Kieliop. 
EAPC/RA English Academic and Professional Communica-

tion for Clinical Nutrition 
8013706 1,0 op Kieliop. 
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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. 
ELTU Elintarviketurvallisuus 4460108 5,0 op Perusop. 
ELRU Elintarvikkeet ruokavaliossa 4460109 5,0 op Perusop. 
RPO Ravitsemuspolitiikka ja julkiset ruokapalvelut 4460112 5,0 op Perusop. 
TKHA TtK-harjoittelu  4460110 6,0 op Perusop. 
RSOME Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa medi-

assa 
4460807 3,0 op Aineop. 

RAT Ravitsemustieteen tutkimusmenetelmät 4460306 4,0 op Aineop. 
RAV2 Ravitsemustiede 2 4460216 4,0 op Aineop. 
RAK Ravitsemus kansanterveystyössä 4460307 2,0 op Aineop. 
RUOVA Ruoanvalinta ja syömiskäyttäytyminen 4460214 3,0 op Aineop. 

  
Yhteensä 

 
 

 
61,0 op 

 

     

Vuosikurssi: RA3     
Lyhenne Opintojakso Tunniste Laajuus Kategoria 
KIVI Kirjoitusviestintä (integroituna kandidaattityöhön) 8011704 2,0 op Kieliop. 
PUVI Puheviestintä (integroituna kandidaattityöhön) 8011705 2,0 op Kieliop. 
TEPR Terveyden edistämisen projekti 4450317 5,0 op Sivuop. 
TPSY Terveyden psykologia 4450514 5,0 op Sivuop. 
TUK Ravitsemustieteen TtK -tutkielmaseminaari 

  
4460209 1,0 op Aineop. 

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

kandidaattityöhön) 
4460206 0,0 op Aineop. 

TKLT TtK- lopputentti  4460212 5,0 op Aineop. 
 Moduuliopinnot   30,0 op  

  
Yhteensä 

  
60,0 op 
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TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO 120 op, RA4-RA5 
 
Lyhenne Moduuli  Laajuus Kategoria 
MOD 1 Kaikille ravitsemustieteen opiskelijoille pakolliset 

opinnot 
 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 Elintarvikkeiden laatu ja tuotekehitys  30,0 op Vapaat op. 
MOD 5 Elintarviketutkimus / Advances in Food and Nu-

trition 
 30,0 op Vapaat op. 

MOD 6 Terveyden edistäminen  30,0 op Vapaat op. 
MOD 7 Liikuntalääketiede  30,0 op Vapaat op. 
MOD 8 Urheiluravitsemus  30,0 op Vapaat op. 
MOD 9 Gerontologia, perusopinnot  30,0 op Vapaat op. 
MOD 10 Tutkimus- ja menetelmäopinnot  30,0 op Vapaat op. 
MOD 11 Kansainvälisiin tehtäviin valmentavat opinnot  30,0 op Vapaat op. 
MOD 12 Kauppatieteet ja johtaminen  30,0 op Vapaat op. 
MOD 13 Kansainväliset opinnot vaihdossa  30,0 op Vapaat op. 

  
Yhteensä 

  
120,0 op 

 

 
Kategoriat 

Yleisop. Yleisopinnot  

Kieliop.  Kieli- ja viestintäopinnot 

Perusop.  Ravitsemustieteen perusopinnot  

Aineop.  Ravitsemustieteen aineopinnot 

Sivuop.  Sivuaineopinnot 

Vapaat op.  Vapaasti valittavat yliopistotasoiset opinnot 

Syv. op.  Syventävät opinnot 

* Pakollinen laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyyteen  
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MODUULI 1 (Kaikille ravitsemustieteen opiskelijoille pakolliset 
opinnot) 
Lyhenne Opintojakso Tunniste Laajuus 
TUS1 Ravitsemustieteen tutkielmaseminaari 1 4460304 2,0 op 
RIL Ravitsemustieteen informaatiolukutaito 8020200 1,0 op 
TUS2 Ravitsemustieteen tutkielmaseminaari 2 4460305 2,0 op 
 Ravitsemustieteen pro gradu -tutkielma 4460302 30,0 op 
 Kypsyysnäyte (maisterin tutkinto) 4460303 0,0 op 
HARMA1 Maisteriharjoittelu 1 4460430 9,0 op 
HARMA2 Maisteriharjoittelu 2 4460431 12,0 op 
ROPE Ravitsemusopetus 4450620 4,0 op 

  
Yhteensä 

  
60,0 op 

 
MODUULI 2 (Ravitsemusterapia 1) 
Lyhenne Opintojakso Tunniste Laajuus 
RALK Ravitsemushoidon lähtökohdat  4460417 8,0 op 
ETAP Elintapasairaudet ja tyypin 1 diabetes 4460418 10,0 op 
PRH Perusravitsemushoidon erityisosa-alueet 4460419 10,0 op 
RAPU Ravitsemushoidon puheviestintä 8011725 2,0 op 

  
Yhteensä 

  
30,0 op 

 
MODUULI 3 (Ravitsemusterapia 2) 
Lyhenne Opintojakso Tunniste Laajuus 
VTR Vajaaravitsemus ja tehostettu ravitsemushoito  4460420 10,0 op 
PSYH Psykiatriset sairaudet ja syömiskäyttäytymisen häiriöt 4460421 5,0 op 
VATE Vaativan tason ravitsemushoidon erityisosa-alueet 4460422 15,0 op 

  
Yhteensä 

  
30,0 op 
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MODUULI 4 (Elintarvikkeiden laatu ja tuotekehitys) 
Lyhenne Opintojakso Tunniste Laajuus 
EMITO Elintarvikemikrobiologia ja -toksikologia  4460481 9,0 op 
EPRA Elintarvikeprosessit ja -analytiikka 4460480 9,0 op 
TUKU Tuotekehitys ja kuluttajamenetelmät 4460482 12,0 op 

  
Yhteensä 

  
30,0 op 

 
MODUULI 5 (Elintarviketutkimus / Advances in Food and Nutri-
tion) 
Lyhenne Opintojakso Tunniste Laajuus 
GUMI Gut Microbiota in Health and Disease   4460485 12,0 op 
FOSA Food Safety and Security  4460483 9,0 op 
FOHE Food for Promoting Health 4460484 9,0 op 

  
Yhteensä 

  
30,0 op 

 
MODUULI 6 (Terveyden edistäminen) 
Lyhenne Opintojakso Tunniste Laajuus 
KATE Kansanterveystiede terveystieteilijöille   4450314 3,0 op 
TTIET Terveystieteen tietojärjestelmät  4450315 2,0 op 
TELA Terveyden edistämisen lähtökohdat 4450316 3,0 op 
 Vapaasti valittavat opinnot  22,0 op 

  
Yhteensä 

  
30,0 op 
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MODUULI 7 (Liikuntalääketiede) 
Lyhenne Opintojakso Tunniste Laajuus 
 Elimistön rakenne ja toiminta   AY7021902 4,0 op 
 Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet  AY7021502 4,0 op 
 Liikunta ja sairaudet AY7021504 4,0 op 
 Ravitsemus ja liikunta AY7021503 3,0 op 
 Liikunnan turvallisuus AY7021505 4,0 op 
 Terveyskunto terveyden edistäjänä AY7021509 6,0 op 

 Vapaasti valittavat opinnot  5,0 op 

  
Yhteensä 

  
30,0 op 

 
MODUULI 8 (Urheiluravitsemus) 
Lyhenne Opintojakso Tunniste Laajuus 
 Urheiluravitsemuksen perusteet AY7022701 6,0 op 
 Urheiluravitsemuksen erityiskysymykset AY7022702 3,0 op 
 Urheiluravitsemus eri ikäryhmissä AY7022703 5,0 op 

 Ravintolisät urheilussa AY7022704 3,0 op 

 Urheilijan painonhallinta AY7022705 4,0 op 

 Urheilijan psyykkinen hyvinvointi AY7022706 5,0 op 

 Urheilijoiden syömishäiriöt AY7022707 4,0 op 

  
Yhteensä 

  
30,0 op 

 
MODUULI 9 (Gerontologia, perusopinnot) 
Lyhenne Opintojakso Tunniste Laajuus 
 Johdatus gerontologiaan AY7020501 3,0 op 
 Iäkkään hyvinvointi ja toimintakyky AY7020502 5,0 op 
 Vanhuuden sairaudet AY7020503 5,0 op 
 Vanhuus kulttuurissa ja yhteiskunnassa AY7020504 7,0 op 
 Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin AY7020505 5,0 op 
 Vapaasti valittavat opinnot  5,0 op 

  
Yhteensä 

  
30,0 op 
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MODUULI 10 (Tutkimus- ja menetelmäopinnot) 
Lyhenne Opintojakso Tunniste Laajuus 
 Vapaasti valittavia tutkimus- ja menetelmäopintoja  30,0 op 

  
Yhteensä 

  
30,0 op 

 
MODUULI 11 (Kansainvälisiin tehtäviin valmentavat opinnot) 
Lyhenne Opintojakso Tunniste Laajuus 
PUHN Public Health Nutrition 4455403 5,0 op 
EFNU European Food and Nutrition 4455604 2,0 op 
FNP Food and Nutrition Policy 4455605 3,0 op 
 Vapaasti valittavat opinnot  20,0 op 

  
Yhteensä 

  
30,0 op 

 
MODUULI 12 (Kauppatieteet ja johtaminen) 
Lyhenne Opintojakso Tunniste Laajuus 
 Moniammatillisen johtamisen perusteet   5429927 2,0 op 
 Vapaasti valittavat opinnot  28,0 op 

  
Yhteensä 

  
30,0 op 

 
MODUULI 13 (Kansainväliset opinnot vaihdossa) 
Lyhenne Opintojakso Tunniste Laajuus 
 KV-harjoittelu    5-15,0 op 
 Kohdeyliopistossa suoritettavia opintojaksoja    
 Tarvittaessa vapaasti valittavat lisäopinnot UEF:ssa   

  
Yhteensä 

  
30,0 op 
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2.4 Suunnitelma opiskelijan ohjauksen ja Hops-neuvonnan järjestämiseksi 
ravitsemustieteen pääaineessa 

 
Ravitsemustieteessä opetus pohjautuu lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja etene-

miseen opinnoissa. Oppiaineessa on mahdollisuus edetä myös henkilökohtaisen opetus-

suunnitelman (Hops) mukaisesti. 

Opintojen suunnittelussa on erityisesti huomioitava alempaa korkeakoulututkintoa eli 

kandidaatin tutkintoa varten yliopistolaissa annettu tavoiteaika eli kolme vuotta. Ylem-

män korkeakoulututkinnon eli maisterin tutkinnon suorittamisen tavoiteaika on kaksi 

vuotta. 

Opintojen suunnittelussa keskeisin työkalu on Hops eli henkilökohtainen opintosuunni-

telma. Syksyllä aloittavat uudet opiskelijat laativat Hopsinsa WebOodissa olevan Oo-

diHops-työkalun avulla valitsemalla opintojensa aloitusvuoden tutkintorakennepohjan. 

Aiemmin opiskelunsa aloittaneet opiskelijat jatkavat entisen Hops-käytännön mukai-

sesti. 

Ravitsemustieteen ohjaus ja Hops-neuvonnan prosessi on esitetty oheisessa kuviossa. 

Hops laaditaan ensimmäisen periodin loppuun mennessä. Ravitsemustieteessä Hops-

työskentely alkaa Opintojen ohjaus ravitsemustieteen opinnoissa -opintojaksolla (tun-

niste 4460107). Opintojaksolla oppimistehtävien työstäminen ja yksilö- ja ryhmäohjaus 

tukevat Hopsin laadintaa. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus saada henkilökohtaista 

ohjausta koko opiskelun ajan oppiaineen Hops-ohjaajilta, jonka kanssa myös suunnitel-

laan opiskelijan valitsemiin moduuleihin kuuluvat vapaasti valittavat opinnot. 

Ravitsemustieteen Hops-ohjaajina toimivat: 

Yliopistonlehtori Sari Voutilainen, sari.voutilainen@uef.fi, puh. 029 4454543 (vuonna 

2017 aloittaneet TtK-opiskelijat)  

Yliopistonlehtori Jenni Korhonen, jenni.korhonen@uef.fi, puh. 029 4453146 (vuonna 2016 

aloittaneet TtK-opiskelijat) 

Professori Marjukka Kolehmainen, marjukka.kolehmainen@uef.fi, puh. 029 4454474 

(vuonna 2015 aloittaneet TtK-opiskelijat) 
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Yliopistonlehtori Leila Karhunen, leila.karhunen@uef.fi, puh. 029 4454467 (vuonna 2014 

aloittaneet TtK-opiskelijat ja 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 

muuttamisesta 1136/2009 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/ 

2009/20091136?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Valtioneuvoston% 

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 











Itä-Suomen yliopisto 
Puhelinvaihde: 0294 45 1111

Joensuu
Yliopistokatu 2

PL 111, 80101 Joensuu

Kuopio
Yliopistonranta 1

PL 1627, 70211 Kuopio

Savonlinna
Kuninkaankartanonkatu 5-7

PL 86, 57101 Savonlinna

uef.fi

HYVÄ 
HETKI 
OLLA 
OPISKELIJA.


	UEF ravitsemustieteen opinto-opas 2017-2017_sisus_17_06_26.pdf
	Tiedekunnan opiskelijalle
	1 Tiedekunnan esittely
	1.1 Yleistä
	1.2 Opintopalvelut
	1.3 Tiedekunnan tarjoama koulutus
	1.4 Opintojen ohjaus
	1.5 Tiedekunnan tarjoama sivuaineopetus
	1.6 Tutkinnon hakeminen

	2 Ravitsemustiede pääaineena, lukuvuosi 2017–2018
	2.1 Koulutuksen perustehtävä ja tavoitteet
	2.2 Ravitsemustieteen opetussuunnitelma
	2.3 Ravitsemustieteen opintojen antamat valmiudet
	RAVITSEMUSTIEDE PÄÄAINEENA 2017–2018
	TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op,
	RA1-RA3, 2017–18
	Vuosikurssi: RA1
	Vuosikurssi: RA2
	Vuosikurssi: RA3
	TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO 120 op, RA4-RA5
	MODUULI 1 (Kaikille ravitsemustieteen opiskelijoille pakolliset opinnot)
	MODUULI 2 (Ravitsemusterapia 1)
	MODUULI 3 (Ravitsemusterapia 2)
	MODUULI 4 (Elintarvikkeiden laatu ja tuotekehitys)
	MODUULI 5 (Elintarviketutkimus / Advances in Food and Nutrition)
	MODUULI 6 (Terveyden edistäminen)
	MODUULI 7 (Liikuntalääketiede)
	MODUULI 8 (Urheiluravitsemus)
	MODUULI 9 (Gerontologia, perusopinnot)
	MODUULI 10 (Tutkimus- ja menetelmäopinnot)
	MODUULI 11 (Kansainvälisiin tehtäviin valmentavat opinnot)
	MODUULI 12 (Kauppatieteet ja johtaminen)
	MODUULI 13 (Kansainväliset opinnot vaihdossa)

	2.4 Suunnitelma opiskelijan ohjauksen ja Hops-neuvonnan järjestämiseksi ravitsemustieteen pääaineessa

	3 Ohjeet ja määräykset
	3.1 Lait ja asetukset
	3.2 Itä-Suomen yliopiston ohjeita ja määräyksiä
	3.3 Tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat määräykset





