
OPINTO-OPAS

LUONNONTIETEIDEN JA 
METSÄTIETEIDEN TIEDEKUNTA

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU | KUOPIO  

U
EF // H

um
an

istin
en

 osasto //O
P

IN
TO

-O
PA

S 2017–2018
Itä-Suomen yliopisto 

Puhelinvaihde: 0294 45 1111

Joensuu
Yliopistokatu 2

PL 111, 80101 Joensuu

Kuopio
Yliopistonranta 1

PL 1627, 70211 Kuopio

uef.f

HYVÄ
HETKI
OLLA
OPISKELIJA.

2018
2019



ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU | KUOPIO 
 
 

 

 

 

 

 

LUONNONTIETEIDEN JA METSÄTIETEIDEN 
TIEDEKUNTA 

OPINTO-OPAS 2018-2019 
 

BIOLOGIA 

FYSIIKKA 

KEMIA 

MATEMATIIKKA 

METSÄTIEDE 

SOVELLETTU FYSIIKKA 

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE  

YMPÄRISTÖTIEDE  



UEF // Opinto-opas 2018-2019 2

 

 

 

 

Itä-Suomen yliopisto 

Joensuun kampus 
Yliopistokatu 2 

PL 111, 80101 Joensuu 
013 251 111 (vaihde) 

 
Kuopion kampus 
Yliopistonranta 1 

PL 1627, 70211 Kuopio 
0207 872 211 (vaihde) 

 
 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta 
www.uef.fi/lumet 

uef.fi 

Oppaan toimittajat 
Kaisa Laitinen, koulutuspäällikkö 

Rita Lumerto, harjoittelija 
 

Painopaikka 
Grano Oy   



Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta // UEF 3

Sisällys 

Tiedekunnan opiskelijalle .......................................................................... 5 

Tiedekunnan esittely ................................................................................... 6 
Yleistä ...................................................................................................................................... 6 
Laitokset .................................................................................................................................. 7 
Yhteystiedot .......................................................................................................................... 11 

Tiedekunnan neuvontapalvelut ................................................................14 
Opintojen ohjaus................................................................................................................... 14 

Opinto-oikeudet ..........................................................................................17 
Tiedekunnassa suoritettavat tutkinnot .............................................................................. 17 
Opinto-oikeuden siirto ja pääaineen vaihtaminen ........................................................... 18 
Kielitaitovaatimukset ........................................................................................................... 19 
HOPS ja sen laatiminen ....................................................................................................... 20 

Opetussuunnitelmat ja tutkintorakenteet ..............................................23 
Biologia .................................................................................................................................. 26 

Perustutkinnot .................................................................................................................... 30 
Kansainvälinen maisteriohjelma biologiassa ....................................................................... 43 

Fysiikka.................................................................................................................................. 48 
Perustutkinnot .................................................................................................................... 49 
Kansainvälinen maisteriohjelma fysiikassa ......................................................................... 66 

Kemia ..................................................................................................................................... 70 
Perustutkinnot .................................................................................................................... 72 
Kansainvälinen maisteriohjelma kemiassa .......................................................................... 87 

Matematiikka ........................................................................................................................ 93 
Perustutkinnot .................................................................................................................... 94 

Metsätiede ........................................................................................................................... 111 
Perustutkinnot .................................................................................................................. 111 
Kansainväliset maisteriohjelmat metsätieteessä ................................................................ 126 

Sovellettu fysiikka .............................................................................................................. 138 
Perustutkinnot .................................................................................................................. 141 
Kansainvälinen maisteriohjelma sovelletussa fysiikassa .................................................... 148 

Tietojenkäsittelytiede ......................................................................................................... 153 



UEF // Opinto-opas 2018-2019 4

Perustutkinnot .................................................................................................................. 154 
Kansainväliset maisteriohjelmat tietojenkäsittelytieteessä................................................. 173 

Ympäristötiede ................................................................................................................... 176 
Perustutkinnot .................................................................................................................. 180 
Kansainväliset maisteriohjelmat ympäristötieteessä .......................................................... 187 

Tiedekunnan tarjoama sivuaineopetus .................................................196 
Biologia sivuaineena, Joensuun kampus ......................................................................... 196 
Fysiikka sivuaineena, Joensuun ja Kuopion kampus .................................................... 199 
Kemia sivuaineena, Joensuun kampus ............................................................................ 202 
Matematiikka sivuaineena, Joensuun ja Kuopion kampus ........................................... 204 
Metsätiede sivuaineena, Joensuun kampus .................................................................... 208 
Tietojenkäsittelytiede sivuaineena, Joensuun ja Kuopion kampus .............................. 210 
Tilastotiede sivuaineena, Joensuun ja Kuopion kampus ............................................... 211 
Ympäristötiede sivuaineena, Kuopion kampus ............................................................. 213 
Monitieteiset opintokokonaisuudet ja muu opetustarjonta .......................................... 214 
JOO-opinnot ........................................................................................................................ 214 

Opintoja koskevia ohjeita ......................................................................216 
Tenttikäytännöt ja tentteihin ilmoittautuminen ............................................................. 216 
Opintokokonaisuuksien merkitseminen ja arvostelu .................................................... 217 
Sisällyttäminen/ korvaavuudet ....................................................................................... 221 
Harjoittelu ja kv-vaihto ...................................................................................................... 222 
Tutkielmat ........................................................................................................................... 223 
Tutkinnon hakeminen ....................................................................................................... 224 

Ohjeet ja määräykset ...............................................................................226 
Tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset ............................. 226 

 

 



Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta // UEF 5

Tiedekunnan opiskelijalle 

Tervetuloa opiskelijaksi Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiede-

kuntaan! 

’Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista si-

vistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita 

palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa.’ Yliopistolaki 558/ 2009. 

Opiskelua luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa säätelevät mm. asetus yli-

opistojen tutkinnoista (794/2004) ja yliopistolaki (558/2009) sekä Itä-Suomen yliopiston 

sisäiset säännöt ja määräykset. Tämä opas on pyritty laatimaan siten, ettei opiskelijan 

ole yleensä tarpeen tutustua näihin säädöksiin. Tarvittaessa voi tutustua säädöksiin yli-

opiston verkkosivuilla. 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa opintoneuvontaa annetaan kahdella 

tasolla. Tiedekunnan opintohallinnossa annetaan neuvontaa liittyen opiskelijavalintaan, 

opinto-oikeuksiin, tutkinnon rakenteeseen, tutkinnon suorittamiseen ja valmistumiseen. 

Laitoksilla annetaan pääainekohtaista neuvontaa pää- ja sivuaineopiskelijoille. 
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Tiedekunnan esittely 

YLEISTÄ 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan toiminta-ajatuksena on tieteellisesti 

korkeatasoinen, korkean yhteiskunnallisen vaikuttavuuden omaava luonnontieteellinen 

ja metsätieteellinen koulutus ja tutkimus. Tiedekunta toimii sekä Joensuun että Kuo-

pion kampuksella. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan lisäksi Itä-Suomen 

yliopistossa on filosofinen tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta, sekä yhteiskuntatie-

teiden ja kauppatieteiden tiedekunta. 

Itä-Suomen yliopiston vahvuusaloilla on merkittävä painotus luonnontieteelliseen ja 

metsätieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen, missä erityisesti metsä ja ympäristö 

sekä uudet teknologiat ja materiaalit ja niihin pohjautuvat tutkimuksen painoalat ovat 

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan koulutuksessa ja tutkimuksessa vah-

vasti esillä.  

Tiedekunnan hallintopalvelut toteutetaan yliopistopalveluissa. Esimerkiksi opintohal-

linnon sihteerit kuuluvat tähän ryhmään, vaikka heidän työpisteensä ovat usein jollain 

laitoksella. Yksiköiden hallinto- ja tukipalveluiden henkilökunta ja työtehtävät on esi-

telty laitosten verkkosivuilla.  

Opintopalveluiden palveluita opiskelijoille ovat: 

 Hakijapalvelut 

 Kansainväliset liikkuvuuspalvelut 

 Koulutuspalvelut 

 Opintohallinnon palvelut (asiakaspalvelutiski, opiskelijarekisteri) 

 Opintopsykologipalvelut 

 Opintotukipalvelut 

 Opiskelijarekrytointipalvelut 

 eOppimisen tukipalvelut 

 Urapalvelut 

 

Opiskelijoiden palvelut ja digitaaliset työvälineet löytyvät verkosta Kamu –opiskelijan 

käsikirjasta, kamu.uef.fi. Opiskelijan digitaaliset työvälineet auttavat opintojen aikana 

opiskelussa, työskentelyssä ja viestinnässä.  
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Tiedekunnan ylin päättävä elin on tiedekuntaneuvosto, jonka tehtävät on määritelty Itä-

Suomen yliopiston hallintojohtosäännössä. Tiedekuntaneuvostoon kuuluvat jäsenet 

edustavat professoreja, muuta opetushenkilökuntaa ja muuta henkilökuntaa sekä opis-

kelijoita. Dekaani toimii tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana. Tiedekuntaneuvosto 

kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Tiedekuntaneuvoston kokousten pöytäkirjat ovat 

nähtävillä tiedekunnan ja yliopiston verkkosivuilla.  

LAITOKSET 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa on kuusi opetusta antavaa yksikköä, 

jotka toimivat Joensuun ja Kuopion kampuksilla. Opetusta antavien yksiköiden pääteh-

tävä on tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva perus- ja jatkotutkintokoulutus omassa 

oppiaineessaan. Näitä yliopiston ydintehtäviä toteuttava henkilöstö koostuu professo-

reista, yliopistotutkijoista, yliopistonlehtoreista, dosenteista, tutkijoista sekä tutkimusta 

ja koulutusta avustavasta henkilökunnasta. Lisäksi tiedekuntaan kuuluu erillisenä tut-

kimuspalveluiden yksikkönä SIB-Labs. 

Fysiikan ja matematiikan laitos 

Fysiikan ja matematiikan laitoksella Joensuun kampuksella on vahva tutkimus- ja kou-

lutusperinne edustamillaan tieteenaloilla. Laitoksen toiminta koostuu kolmesta pää-

alasta, jotka ovat matematiikka, fotoniikka, ja fysiikan ja matematiikan opettajien koulu-

tus. Kaikilla näillä aloilla tarjotaan koulutusta, joka pohjautuu korkeatasoiseen tieteelli-

seen tutkimukseen. Tutkimuksen korkea kansainvälinen taso on todettu myös kansain-

välisissä arvioinneissa ja tavoitteena on nostaa se entistäkin korkeammalle tasolle. 

Kemian laitos 

Kemian laitoksen tehtävänä on kouluttaa kemian alan erityisosaajia opetus-, asiantun-

tija- ja johtotehtäviin. Kansainvälisen tason tutkimuksessa laitos on profiloitunut ratko-

maan maailmanlaajuisia yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti merkittäviä kysymyksiä. 

Koulutus ja tutkimus ovat kytketty tiiviisti kansalliseen ja kansainväliseen yliopistojen 

ja teollisuuden muodostamaan tutkimusverkostoon. 

Kemian laitoksella annettavan koulutuksen lähtökohtana on korkeatasoinen kemian 

alan koulutus kandidaatti-, maisteri- ja tohtoritasolla. Tarjolla ovat kemistin, kemistitut-
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kijan, kemian aineenopettajan ja kemian aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus-

ohjelmat. Maisterivaiheen opinnot ovat integroitu yhteen laitoksen kansainvälisen 

maisteriohjelman kanssa. Tämä yhteinen kotimainen ja kansainvälinen opetus antaa hy-

vät valmiudet toimia alan kansainvälisessä toimintaympäristössä. Kemian osaaminen 

avaa useita ovia työuralla teollisuudessa, yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa sekä julki-

sella sektorilla. Kurssitarjonta ja hiottu tutkimuspainotteinen koulutuskonsepti mahdol-

listavat opintojen tehokkaan etenemisen. Maisteritutkielma ja jatko-opinnot ovat kyt-

ketty tutkimusryhmien projekteihin, mikä tarjoaa tiiviin linkin elinkeino- ja työelä-

mäyhteyksiin. 

Metsätieteiden osasto 

Metsätieteiden osasto Joensuun kampuksella on tieteenalallaan kansainvälisesti arvos-

tettu tutkimus- ja koulutusyksikkö, jossa koulutetaan ammatillisesti osaavia ja yhteis-

työkykyisiä asiantuntijoita metsä- ja ympäristöalan kotimaisiin ja kansainvälisiin tehtä-

viin. Osaston tutkimusaloja ovat mm. metsäekologia, metsänhoito, metsäsuunnittelu, 

kaukokartoitus ja laserkeilaus sekä puunkorjuun logistiikka. Tieteellinen julkaisutoi-

minta on vilkasta, ja osastolla julkaistaan vuosittain 50 - 70 tutkimusartikkelia kansain-

välisissä sarjoissa.  

Lähes kaikki metsätieteistä opiskelupaikan ottaneet perustutkinto-opiskelijat suoritta-

vat maisterintutkinnon. Suomenkielisen maisterintutkinnon lisäksi maisterintutkinnon 

voi suorittaa myös englanninkielisissä maisteriohjelmissa. Tieteellisenä jatkotutkintona 

metsätieteiden osastolla voi suorittaa maatalous- ja metsätieteiden tohtorin tai filosofian 

tohtorin tutkinnon metsätieteissä. Osaston koordinoima metsätieteiden tutkijakoulutus-

ohjelma tarjoaa hyvät puitteet jatkokoulutukselle.  

Sovelletun fysiikan laitos 

Sovelletun fysiikan laitoksella Kuopion kampuksella erityisalat ovat ympäristöfysiikka, 

teknillinen ja laskennallinen fysiikka ja lääketieteellinen fysiikka erilaisine teknis-luon-

nontieteellisine sovelluksineen. Laitoksen opetus perustuu tutkimukseen, joka on kan-

sainvälisessä arvioinnissa todettu erinomaiseksi. 
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Tietojenkäsittelytieteen laitos  

Tietojenkäsittelytieteen laitos toimii kahdella kampuksella, Joensuussa Tiedepuistossa 

ja Kuopiossa Technopoliksessa. Kummallakin kampuksella voi opiskella tietojenkäsitte-

lytiedettä pää- ja sivuaineena sekä tilastotiedettä sivuaineena. Lisäksi Joensuun kam-

puksella voi opiskella tietotekniikan aineenopettajaksi.  

Kuopion kampuksella opetuksen painopisteinä ovat tietojenkäsittelytieteen kandidaat-

tikoulutus ja suomenkielinen maisterikoulutus, jossa voi suuntautua älytekniikkaan ja 

data-analytiikkaan. Joensuun kampuksella opetuksen painopisteenä on kandidaattikou-

lutuksen lisäksi englanninkielinen maisterikoulutus, jossa voi suuntautua älykkääseen 

medialaskentaan sekä opetus- ja kehitysteknologioihin.  

Tietojenkäsittelytieteessä on kolme päätutkimussuuntaa: älykäs medialaskenta, opetus- 

ja kehitysteknologiat ja datatiede. Näistä ensimmäisellä on tutkimusryhmiä molemmilla 

kampuksilla ja toisella Joensuun kampuksella. Datatieteen tutkimus on keskittynyt 

Kuopion kampukselle.  Laitoksen toinen oppiaine on tilastotiede, jossa tutkimus on kes-

kittynyt erityisesti tilastotieteen sovellutuksiin metsätieteissä. Tietojenkäsittelytieteen 

tutkijakoulutus tapahtuu yliopiston tohtoriohjelmassa Doctoral Programme in Science, 

Technology and Computing (SCITECO). 

Ympäristö- ja biotieteiden laitos 

Ympäristö- ja biotieteiden laitos on valtakunnallisesti suurin ympäristöalan tutkimus- ja 

koulutusyksikkö. Sen kahdesta oppiaineesta ympäristötiede sijaitsee Kuopion ja biolo-

gia Joensuun kampuksella. Laitos on monitieteinen ja opetus nojaa vahvasti kansainvä-

lisesti korkeatasoiseen tutkimukseen, jossa hyödynnetään eri tieteenaloja yhdistävää 

tarkastelutapaa. Opetuksessa ja tutkimuksessa perehdytään monipuolisesti eliökuntaan 

geenitasolta ekosysteemitasolle, fysikaalisiin ja kemiallisiin ympäristöterveysriskeihin, 

sekä ympäristöteknologioihin ja niiden kautta paikallisiin sekä globaaleihin ympäristö-

haasteisiin. Keskiössä ovat ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusten ymmärtäminen, ih-

misen toiminnan ympäristövaikutukset, ympäristönmuutoksen vaikutukset eliöihin 

sekä ihmisten terveyteen. Tämä monipuolinen ihmisen, eliöiden ja ympäristön vuoro-

vaikutuksen tarkastelu on kansainvälisesti ainutlaatuista.  

Laitokselta valmistuvilla maistereilla ja tohtoreilla on hyvin monipuoliset mahdollisuu-

det sijoittua laajaan kirjoon kotimaisia ja kansainvälisiä asiantuntijan tehtäviä, joiden 
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hoitaminen edellyttää kestävän kehityksen periaatteiden ja ympäristöongelmien ym-

märtämistä ja ratkaisukykyä. Lisäksi ympäristö- ja biotieteiden laitos on valtakunnalli-

sesti merkittävä biologian opettajien kouluttaja.  



Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta // UEF 11

YHTEYSTIEDOT 

 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta 1.8.2018 

 

Dekaani  Professori Jukka Jurvelin, p. 040 353 9282 

Varadekaani Professori Elina Oksanen, p. 050 433 1810 

  Dekaanit ottavat vastaan sopimuksen mukaan. 

 

Kuopion kampus  

Käyntiosoite  Yliopistonranta 1D, 1E, 1F (Melania, Snellmania) 

Mikrokatu 1D, 1F (Technopolis) 

Neulaniementie 2 (Bioteknia) 

Postiosoite PL 1627, 70211 Kuopio 

 

Joensuun kampus  

Käyntiosoite  Yliopistokatu 7 (Natura, Futura, Metria, Borealis)  

Länsikatu 15 (Tiedepuisto)  

Postiosoite PL 111, 80101 Joensuu 

 

Sähköposti lumetdk(at)uef.fi 

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.suku-

nimi(at)uef.fi 

Internet  www.uef.fi/lumet 

 

Fysiikan ja matematiikan laitos 

Johtaja  Professori Seppo Honkanen, p. 050 560 5287 
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Metsätieteiden osasto 

Johtaja  Professori Jyrki Kangas, p. 050 344 9888 
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Internet    www.uef.fi/metsa 

 

Sovelletun fysiikan laitos 

Johtaja  Professori Kari Lehtinen, p. 040 867 7844  

Varajohtaja Tutkimuspäällikkö Tero Karjalainen, p. 040 355 2121 

Käyntiosoite Yliopistonranta 1F (Melania) 

Postiosoite PL 1627, 70211 Kuopio 

Internet   www.uef.fi/sovfys 

 

Tietojenkäsittelytieteen laitos 

Johtaja  Professori Markku Hauta-Kasari, p. 050 405 6231  

Varajohtaja Yliopistonlehtori Erkki Pesonen, p. 040 355 2562 

Varajohtaja Professori Markku Tukiainen, p. 050 441 1508 

 

Joensuun kampus: 

Käyntiosoite Länsikatu 15, Joensuun tiedepuisto, 3. kerros, 

Postiosoite  PL 111, 80101 Joensuu 
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Sähköposti  amanuenssi (at) cs.joensuu.fi 

Kuopion kampus: 

Käyntiosoite Microkatu 1, Technopolis, F- ja G-siipi, 1. ja 2. krs. ja 

Neulaniementie 2, Bioteknia 2 (sisäänkäynti Mikrokadulta) 

1. ja 2. kerros 
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Ympäristö- ja biotieteiden laitos 

Johtaja   Professori Maija-Riitta Hirvonen, p. 050 352 5160 

Varajohtaja Yliopistotutkija Jarkko Akkanen, p. 050 442 0776 

Varajohtaja Yliopistotutkija Jonne Naarala, p. 040 355 3581 

Kuopion kampus: 
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Internet  www.uef.fi/siblabs 
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Tiedekunnan neuvontapalve-
lut 

OPINTOJEN OHJAUS 

 

Opintojen ohjaus ja neuvonta ovat oleellinen osa opiskelun tukea myös yliopisto-opin-

noissa. Riittävällä ja oikein ajoitetuilla ohjauspalveluilla autetaan opiskelijaa oman tule-

vaisuutensa suunnittelussa ja tuetaan opiskelijaa suorittamaan tutkintonsa tavoi-

teajassa.  

Ohjaus ja neuvonta kuuluvat muodossa tai toisessa tiedekunnan koko henkilökunnan 

tehtäviin. Tiedekunnan opetustoiminnan kokonaisuuden ohjauksesta vastaa dekaani.  

Tiedekuntatasolla koulutuspäällikkö antaa opiskelijoille opintoja ja opiskelua koskevaa 

yleistä ohjausta ja neuvontaa omaan tehtäväkenttäänsä liittyvissä asioissa, kuten 

opinto-oikeutta, tutkintoja, oikeusturvaa koskien. Tiedekunnan opintosihteerit neuvo-

vat todistuksia ja opinnäytteitä koskevissa asioissa. 

Opetusta antavissa yksiköissä erikseen nimetyt HOPS-ohjaajat auttavat henkilökohtai-

sen opintosuunnitelman eli HOPS:n laadinnassa. Opintojaksojen suorittamista koske-

vaa ohjausta antavat opintojaksojen opettajat tai vastuuhenkilöt. Tutkielmia ohjaavat 

opetusta antavien yksikköjen opettajat. Harjoitteluasioissa ohjausta antavat harjoittelun 

yhdyshenkilöt ja harjoittelu-opintojakson vastuuopettaja. Kansainvälistä opiskelijavaih-

toa koskevissa asioissa voi kääntyä oppiaineen kv-vastuuhenkilön puoleen. Opintoasi-

oita hoitavat sihteerit neuvovat opiskelijoita omaan tehtäväkenttäänsä, usein opintosuo-

ritusten kirjaamiseen, kurssiaikatauluihin ja tentteihin, liittyvissä asioissa. 

Yleistä neuvontaa opiskeluasioissa annetaan kampuksittain opintopalveluissa. Opinto-

palveluissa neuvotaan mm. ilmoittautumiseen, asumiseen ja ulkomailla opiskeluun liit-

tyvissä asioissa.  

Uusille opiskelijoille järjestetään pienryhmäohjausta. Ohjauksen tarkoituksena on tutus-

tuttaa opiskelijat yliopistoon ja opiskeluympäristöön sekä erityisesti oman pääaineensa 

opiskeluun ja opiskelijoihin. Uudet opiskelijat jaetaan pääaineensa mukaisesti ryhmiin. 
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Ryhmistä vastaavien oppiainetuutoreiden apuna ovat vertaistuutorit, jotka ovat van-

hempia opiskelijoita.  

Ohjauksen yleisiä tavoitteita ovat mm., että  

 opiskelija sitoutuu yliopistoyhteisöön, opiskeluun ja opintoihin 

 opiskelija suorittaa opintonsa mielekkäässä järjestyksessä ja valmistuu tavoi-

teajassa  

 tavoitetutkinto on sisällöltään mielekäs, vastaa opiskelijan henkilökohtaisia 

tavoitteita sekä edistää työelämään sijoittumista ja siellä toimimista 

Useimmat opiskelua koskevat ongelmat selviävät tutustumalla tähän opinto-oppaaseen 

ja opiskelijan oppaaseen sekä opiskelijan Kamu-käsikirjaan verkossa. Tiedekunnan 

opinto-oppaaseen on koottu opetusta antavien yksiköiden opetussuunnitelmat (tutkin-

torakenteet, opintojaksoluettelot ja määräykset) sekä tiedekunnan määräykset ja ohjeet. 

Opinto-opas on luettavissa verkkosivuilta (www.uef.fi). Oppiaineiden opetussuunnitel-

mat, opetuksen aikataulut ym. ajankohtaiset ohjeet löytyvät opiskelijalle parhaiten 

WebOodista (weboodi.uef.fi).  

On hyvä tutustua myös uudelle opiskelijalle tarkoitettuun www-sivustoon osoitteessa 

https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/. Sieltä löydät mm. uuden opiskelijan op-

paan ja muuta opiskeluun (mm. opiskelun erityisjärjestelyt tai muut hyvinvointiasiat), 

opintoihin ja opiskelijaelämään liittyvää tietoa. 

Tärkeistä ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan eri tavoin, varmimmin kuitenkin laitos-

ten opintoyhteisöissä tai laitosten jakelulistoilla ja/tai viestiryhmillä. Myös tiedekunnan 

opiskelijoiden omat ainejärjestöt opastavat opiskelijaa. Ainejärjestöistä saa tietoa mm. 

yliopiston verkkosivuilta seuraavasti: 

 Bunsen ry on kemian opiskelijoiden ainejärjestö, http://bunsenry.webs.com, 

Joensuu 

 Epsilon ry on matematiikan, fysiikan ja tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden 

ainejärjestö, http://cs.joensuu.fi/~epsilon, Joensuu 

 Serveri ry on tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden ainejärjestö, 

http://www.serveriry.fi, Kuopio 

 Hyeena ry on ympäristöalan ja fysiikan opiskelijoiden ainejärjestö, 

http://www.hyeena.net, Kuopio 
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 Metsäylioppilaat ry on metsätieteen opiskelijoiden ainejärjestö, 

http://jmyo.fi/wordpress, Joensuu 

 Mikrovillus ry on biologian opiskelijoiden ainejärjestö, 

http://www.uef.fi/fi/mikrovillus, Joensuu 
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Opinto-oikeudet 

TIEDEKUNNASSA SUORITETTAVAT TUTKINNOT 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa on seuraavat luonnontieteiden kan-

didaatin (LuK) tutkintoon johtavat pääaineet: biologia, fysiikka, kemia, matematiikka, 

tietojenkäsittelytiede, sovellettu fysiikka, ympäristötiede ja maatalous- ja metsätieteiden 

kandidaatin (MMK) tutkintoon johtava pääaine metsätiede. Kandidaatin tutkinnon laa-

juus on molemmilla koulutusaloilla 180 opintopistettä (op). Laajojen kandidaattiohjel-

mien, biologia-ympäristötiede ja matematiikka-fysiikka-kemia, opetussuunnitelma si-

sältää kaikille yhteisiä opintoja, jolloin oma suuntautuminen valitaan myöhemmin 

opintojen aikana.  

Tiedekunnassa on seuraavat filosofian maisterin (FM) tutkintoon johtavat pääaineet ja 

erikoistumislinjat biologia; fysiikka; kemia, jossa erikoistumislinjat kemisti ja kemistitut-

kija; matematiikka; sovellettu fysiikka; tietojenkäsittelytiede; sekä ympäristötiede, jossa 

erikoistumislinjat ympäristöterveys ja –teknologia sekä ympäristönmuutoksen biologia. 

Lisäksi filosofian maisterin tutkinto voidaan suorittaa aineenopettajan koulutuksessa 

biologian, fysiikan, kemian, matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen pääaineissa. Maata-

lous- ja metsätieteiden maisterin (MMM) tutkintoon johtava pääaine on metsätiede. Tie-

dekunnassa on useita filosofian maisterin tutkintoon tai maatalous- ja metsätieteiden 

maisterin tutkintoon johtavia kansainvälisiä maisteriohjelmia, joita esitellään pääainei-

den kuvauksen yhteydessä. Maisterin tutkinnon laajuus on 120 op. 

Tutkintojen ja opintojen tavoitteet ja sisällöt on määritelty opetussuunnitelmissa. Mais-

terin opinnoilla saavutetaan jatkokoulutusvalmius kyseisessä pääaineessa. 

Tutkintojen suorittamisaikaa on rajattu lainsäädännöllä. Opintoaikojen rajaaminen kos-

kee niitä alempaan (kandidaatti) ja ylempään (maisteri) korkeakoulututkintoon johtavia 

opiskeluoikeuksia, jotka on myönnetty alkamaan 1.8.2005 tai sen jälkeen. Tutkintojen 

yhteenlaskettu tavoiteaika on viisi lukuvuotta siten, että kandidaatin tutkinnon tavoite-

aika on kolme ja maisterin tutkinnon kaksi lukuvuotta. Sekä alempaan että ylempään 

korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelijalla on oikeus suorittaa tut-

kintonsa kahta lukuvuotta niiden yhteenlaskettua tavoiteaikaa pidemmässä ajassa. Pel-

kästään alempaan korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa oikeus suorittaa 

tutkinto on yksi vuosi tavoiteaikaa pidempi. Pelkästään ylempään korkeakoulututkin-
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toon johtavassa koulutuksessa oikeus suorittaa tutkinto on kaksi vuotta tavoiteaikaa pi-

dempi. Opintoaikojen rajauksesta ja lisäajan hakemisesta on kerrottu tarkemmin mm. 

Itä-Suomen yliopiston verkosta löytyvästä Kamu-käsikirjassa. 

OPINTO-OIKEUDEN SIIRTO JA PÄÄAINEEN VAIHTAMINEN 

 

Tiedekuntaan voidaan ottaa siirto-opiskelijana toisessa suomalaisessa korkeakoulussa 

saman alan opintoihin hyväksytty opiskelija, jolla tiedekunta toteaa olevan riittävästi 

opintoja. Hakijan edellytetään suorittaneen perusopintoja (25 op) vastaavan määrän 

opintoja siinä aineessa, johon hän hakee. Siirto-opiskelijaksi voi hakea aikaisintaan yh-

den lukuvuoden opintojen jälkeen. Siirto-opiskelijoita otetaan luonnontieteiden ja met-

sätieteiden tiedekunnassa seuraaviin hakukohteisiin: biologia (Joensuu), fysiikka (Joen-

suu), sovellettu fysiikka (Kuopio), kemia (Joensuu), matematiikka (Joensuu), metsätiede 

(Joensuu), tietojenkäsittelytiede (Joensuu), tietojenkäsittelytiede (Kuopio) ja ympäristö-

tiede (Kuopio). 

Pääaineen vaihtaminen Itä-Suomen yliopiston sisällä on mahdollista, jos hakija on suo-

rittanut hakuajan päättymiseen mennessä haettavan aineen perusopinnot (25 op) sivu-

aineopiskelijoille arvosanalla hyväksytty.  

Hakuajat siirto-opiskelijaksi tai pääaineen vaihtamiseksi vahvistetaan vuosittain.  Hake-

minen tapahtuu joko Opintopolku.fi –järjestelmässä, jos hakee toisesta yliopistosta tai 

jos tavoitetutkinto muuttuu, tai erillisellä yliopiston hakulomakkeella, jos tavoitetut-

kinto pysyy entisellään.  

Tiedekunnan sisällä pääaineen vaihtaminen on mahdollista samoin kriteerein kuin tie-

dekuntien välisessä pääaineen vaihtamisessa. Kampuksen vaihtaminen saman pääai-

neen sisällä on mahdollista tietojenkäsittelytieteessä. 
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KIELITAITOVAATIMUKSET 

 

Äidinkielen opinnot 

Äidinkielen opinnoissa opiskelijan tulee saavuttaa taito, joka julkisyhteisöjen henkilös-

töltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaa-

ditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan 

kannalta. Äidinkielen taito osoitetaan 4 opintopisteen laajuisilla suullisen ja kirjallisen 

viestinnän opinnoilla sekä kypsyysnäytteellä. 

Luonnontieteiden kandidaatin ja maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkintoa 

varten opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä kandi-

daatintutkielman alaan ja tutkintoasetuksen 6 §:ssä tarkoitettua suomen tai ruotsin kie-

len taitoa. 

Filosofian maisterin ja maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkintoa varten opiskeli-

jan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä pro gradu -tutkielman 

alaan. Opiskelijan on osoitettava maisterin tutkintoa varten annettavassa kypsyysnäyt-

teessä tutkintoasetuksen 6 §:ssä tarkoitettua suomen tai ruotsin kielen taitoa, mikäli hän 

ei ole osoittanut sitä samalla kielellä suoritetussa kandidaatin tutkinnossa. 

Opiskelija voi laitoksen suostumuksella antaa kypsyysnäytteen muulla kuin suomen tai 

ruotsin kielellä, jos häneltä ei vaadita tutkintoasetuksen 6 §:ssä tarkoitettua kielitaitoa. 

Kypsyysnäytteellä osoitetaan tällöin perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan. 

Tarkempi ohjeistus kypsyysnäytteen laadinnasta on esitetty kamu -käsikirjan sivuilla. 

Toisen kotimaisen kielen opinnot 

Toisen kotimaisen kielen opinnoissa opiskelijan tulee saavuttaa taito, joka julkisyhteisö-

jen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin 

mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tar-

peen oman alan kannalta. Toisen kotimaisen kielen opintojen laajuus on 3 op. 

Toisen kotimaisen kielen opintoja ei vaadita opiskelijalta, joka saanut koulusivistyk-

sensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä. Tällöin toisen kotimaisen kielen opin-

noista ei saa opintopisteitä. Toisen kotimaisen kielen kokeiden toimeenpanemisessa 
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noudatetaan soveltuvin osin sitä, mitä suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 

valtionhallinnossa annetussa asetuksessa (481/2003) on säädetty. 

Vieraan kielen opinnot 

Vieraan kielen opinnoissa opiskelijan tulee saavuttaa opiskelun, oman alan kehityksen 

seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen kannalta tarpeellinen vieraan 

kielen kirjallinen ja suullinen taito. Opiskelijan tulee osoittaa nämä taidot englannissa 

tai jossakin muussa tiedekunnan hyväksymässä kielessä. Vieraan kielen opintojen laa-

juus on kandidaatin tutkinnossa 2 opintopistettä ja maisterin tutkinnossa 2 opintopis-

tettä. 

Muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä koulusivistyksensä saaneilta vaadittavat kieliopinnot 

Suoraan maisterin tutkintoa suorittamaan hyväksytyltä ja muulla kuin suomen tai ruot-

sin kielellä koulusivistyksensä saaneelta opiskelijalta vaadittavista kieliopinnoista mää-

rätään tutkintovaatimuksissa. 

Tarkempia kuvauksia kielten opetuksesta löydät kielikeskuksen verkkosivuilta ja 

WebOodista. 

 

HOPS JA SEN LAATIMINEN 

 

Jokainen opiskelija laatii opintojen alussa suunnitelman opinnoistaan ja valitsee tutkin-

toonsa opintoja omien tavoitteidensa mukaan tiedekunnan tutkintovaatimusten määrit-

telemissä rajoissa. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) kuuluu tutkintovaati-

muksiin ja on opiskelijan oma työkalu, joka auttaa häntä hahmottamaan tutkinnon ra-

kenteen, miettimään omia opiskelutaitojaan, päämääriään ja tavoitteitaan sekä jänte-

vöittämään opintojensa aikataulutusta.  

Opintojen suunnittelu on olennainen osa opiskelua, ja sen lähtökohtana on tutkinnon 

tavoitteiden ja opiskelijan omien tavoitteiden saavuttaminen. Suunnittelu alkaa jo sil-

loin, kun opiskelija saa tiedon opiskelupaikan saamisesta ja hyväksymiskirjeen mukana 

perustietoja yliopiston, tiedekunnan ja opetusyksikön toiminnasta. Konkreettisemmin 
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opinnot ja opiskelua koskevat suunnitelmat hahmottuvat ensimmäisen lukukauden ai-

kana, ja tarkentuvat läpi koko opiskeluajan. Opiskelusuunnitelman päämäärä on tutkin-

non suorittaminen tavoiteajassa ja sijoittuminen työelämään.  

Uudet opiskelijat saavat opintojensa alussa vertaistuutorin, joka on saman aineen van-

hempi opiskelija. Tämän johdolla tutustutaan pienessä ryhmässä yliopistoon, opiskelu-

ympäristöön ja opiskelijayhteisöön sekä oman alan opintoihin. Yksiköissä toimii myös 

opettajia oppiainetuutoreina, jotka auttavat opintojen sisällöllisissä kysymyksissä. 

Opintojen alkuun kuuluu myös yliopisto-opintoihin johdattava opintojakso, jolla opis-

kelija tutustuu yliopistoon, sen palveluihin ja opintojen aloittamiseen liittyviin kysy-

myksiin.  

Ohjaajan ja opiskelijat vastuut 

HOPS:n laatimista varten jokaiselle opiskelijalle nimetään HOPS-ohjaaja, jonka tehtä-

vänä on toimia opintojen suunnittelun tukihenkilönä. HOPS-ohjaaja mm.  

 auttaa hahmottamaan ja jäsentämään tutkinnon kokonaisuuden siten, että 

HOPS täyttää opetussuunnitelman vaatimukset. 

 auttaa opiskelijaa tunnistamaan oman osaamisensa ja selkiyttämään omat ta-

voitteensa. 

 tukee valintojen tekemisessä ja ongelmatilanteissa. 

 antaa oikea-aikaista ohjausta opintojen eri vaiheissa ja kannustaa opinnoissa 

eteenpäin. 

 selvittää opiskelijalle opiskeluun liittyvät eettiset kysymykset ja esteettömän 

opiskelun periaatteet. 

 hyväksyy opiskelijan HOPS:n. 

Opiskelijan tehtävänä on mm. 

 laatia HOPS ja päivittää sitä tarvittaessa opintojen aikana. 

 päättää opintojaan koskevista valinnoista.  Valintoja tehdessä kannattaa muis-

taa, ettei aina ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua, sillä tavoitteet voi 

saavuttaa monella eri tavalla.  

 ilmoittautua yleiseen tenttiin kymmenen päivää aikaisemmin. 

 perua ilmoittautumisesi ajoissa kursseille tai tenttiin, joille et voikaan osallis-

tua. 

 palauttaa opintosuorituksesi ajoissa. 

 suorittaa opinnot ja tutkinto tavoiteajassa. 
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 hyödyntää ohjausta ja hakea sitä tarvittaessa HOPS-ohjaajalta tai muilta oh-

jaustahoilta. 

 noudattaa opiskelun eettisiä ohjeita. 

HOPS-ohjauksessa opiskelija saa neuvontaa ainakin seuraavissa asioissa:    

 tutkinnon tavoitteet, rakenne ja suoritusaika. 

 aineyhdistelmät (sivuainevaihtoehdot, vapaasti valittavat ja valinnaiset kurs-

sit) 

 opiskelukäytännöt, opiskelun etiikka, esteetön opiskelu ja muu opiskelijan 

hyvinvoinnin tukeminen yliopistossa. 

 AHOT eli aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (opintojen korvaa-

vuudet, sisällyttämiset). 

 opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja opiskelun aikataulu. 

 kansainvälistymismahdollisuudet opintojen aikana. 

 ura- ja työllistymissuunnitelmat. 

 yleistä tietoa ohjaus- ja neuvontapalveluista yliopistossa. 

Opiskelijat laativat ja päivittävät HOPS:n laitosten ohjeistamalla tavalla, yleensä 

WebOodissa OodiHops-työkalulla. HOPS:iin kirjataan vain opintojen suorittamista kos-

kevat asiat, mm. hyväksiluetut opintosuoritukset, suoritettavat opintojaksot, sivuai-

nevalinnat ja opiskeluaikataulu. Opintojen alussa hahmotellaan opiskelun yleisiä suun-

taviivoja ja laajempia kokonaisuuksia. Myöhemmin suunnitelmaa tarkistetaan ja tarken-

netaan ja sitä voidaan tarvittaessa myös muuttaa. HOPS on suunnitelma tutkinnon 

muodostumisesta ja sen tulee noudattaa tiedekunnan hyväksymää opetussuunnitel-

maa. 

HOPS- ja muiden ohjauskeskustelujen (esim. tutkielman ohjausta koskevien keskustelu-

jen) lisäksi ohjausta saa opiskelijainfoissa ja -tapaamisissa, seminaareissa ja päättökes-

kusteluissa, ja tarvittaessa suunnittelu- ja keskusteluapua voi pyytää myös muilta opin-

toasioiden parissa työskenteleviltä henkilöiltä. Opintojen suunnitteluun liittyy myös 

muita kuin opiskelua koskevia asioita, esim. asuminen ja terveydenhoito. Tämän vuoksi 

kannattaa tutustua yliopiston yhteisiin opiskelun tukipalveluihin, jotka on esitelty Ka-

mussa.   
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Opetussuunnitelmat ja tut-
kintorakenteet 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan laitokset tarjoavat tutkintoon johtavaa 

koulutusta Joensuun kampuksella biologian, fysiikan, kemian, matematiikan, metsätie-

teen, tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen pääaineissa ja Kuopion kampuksella sovel-

letun fysiikan, tietojenkäsittelytieteen ja ympäristötieteen pääaineissa.  

Tiedekunnan perustutkintojen tutkintorakenteet on määritelty erikseen luonnontieteel-

liselle koulutusalalle ja maatalous-metsätieteelliselle koulutusalalle. Kandidaatin ja 

maisterin tutkintojen tutkintorakenteet ja tutkintovaatimukset esitellään tässä oppaassa 

kunkin oppiaineen opetussuunnitelman esittelyn kohdalla.  

Perustutkintoon eli kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin voi kuulua 

pää- ja sivuaineiden opintoja sekä ns. muita opintoja, joihin kuuluvat kieli- ja viestintä-

opinnot ja vapaasti valittavat opinnot. Opinnot koostuvat opintojaksoista, jotka voivat 

olla pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia. Opintojaksoista muodostuu erilaa-

juisia opintokokonaisuuksia, jotka voivat olla myös monitieteisiä. Opintokokonaisuudet 

ovat perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot. 

Luonnontieteellisen koulutusalan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnossa pääaineen 

perusopinnot ovat vähintään 25 opintopistettä. Pääaineen aineopinnot ovat 55 - 70 op 

sisältäen kandidaatin tutkielman 6-10 op. Aineenopettajilla pääaineen aineopinnot ovat 

40-46 op. Filosofian maisterin tutkinnossa pääaineen syventävät opinnot ovat vähintään 

60 op, joihin sisältyy laajuudeltaan 20 op (aineenopettaja), 30 op tai 40 op pro gradu -

tutkielma. Maisterin tutkinnossa sivuaineiden opintoja suositellaan täydennettäväksi 

niin, että kandidaatin ja maisterin tutkinnot sisältävät yhteensä vähintään kaksi perus-

opintojen (2*25 op) laajuista sivuainetta.  Kieli- ja viestintäopinnot ovat laajuudeltaan 

vähintään 9 op. Sivuaineeseen pitää suorittaa vähintään yhdessä sivuaineessa perus-

opinnot. 

Maatalous-metsätieteellisen koulutusalan maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tut-

kinnossa pääaineen perusopinnot ovat 41 op ja aineopinnot ovat 55 - 65 op sisältäen 

kandidaatin tutkielman 8 op. Sivuaineeksi suoritetaan vähintään yhdessä sivuaineessa 

perusopinnot. Maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnossa syventävät opinnot 
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ovat vähintään 70 op, joihin sisältyy laajuudeltaan 30 op (maisteriohjelmat) tai 40 op pro 

gradu -tutkielma. Sivuaineiden opintojen osalta minimivaatimus on, jos perusopintojen 

25 op laajuista sivuainetta ei ole suoritettu alemmassa korkeakoulututkinnossa, se on 

suoritettava maisterin tutkintoon. Tutkintojen kieli- ja viestintäopinnot ovat laajuudel-

taan 11 op. 

Opintokokonaisuuksien sisältö ja laajuus määrätään opetussuunnitelmassa. Koulu-

tukseen voidaan sisällyttää sivuaineiden valintaa koskevia määräyksiä ja suosituksia, 

mikä ilmaistaan opetussuunnitelmassa. 

Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää opintokokonaisuuksiin tutkintovaatimuksissa 

ilmoitetun minimilaajuuden ylittäviä opintoja. Monitieteisiin opintokokonaisuuksiin si-

sältyvien opintojaksojen laajuudet ja sisällöt määrittelee opetusta antava laitos. Monitie-

teisten opintokokonaisuuksien asemasta tutkinnossa määrätään opiskelijan pääaineen 

laitoksen tutkintovaatimuksissa. 

Opiskelijoiden, jotka on valittu suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkin-

toa, tulee suorittaa kandidaatin tutkinto ennen maisterin tutkinnon suorittamista. 

Aineenopettajakoulutus voidaan tiedekunnassa suorittaa biologia, fysiikka, kemia, ma-

tematiikka tai tietojenkäsittelytiede pääaineena. Sivuaineet suositellaan valittavaksi 

pääosin koululaitoksessa vallitsevan virkarakenteen mukaisesti. Filosofisessa tiedekun-

nassa on tarjolla koulutusta perusopetuksessa opettavien aineiden ja aihekokonaisuuk-

sien monialaisiin opintoihin (60 op). Näiden opintojen suorittaminen osana aineenopet-

tajan maisterin tutkintoa tuottaa kelpoisuuden myös luokanopettajaksi. Filosofinen tie-

dekunta tiedottaa hausta em. opintoihin vuosittain.  

Aineenopettajan kelpoisuusvaatimuksista on säädetty asetuksella (986/1998, muutos 

865/2005) seuraavasti: 

Perusopetustasolla aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut: 

 ylemmän korkeakoulututkinnon;  

 kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajuiset aineen-

opettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat op-

piaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden perusopinnot ja aineopin-

not sekä; 

 vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan 

pedagogiset opinnot. 
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Sen estämättä, mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, kelpoisuuden tuottavat osaltaan 

kussakin opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan ai-

neen opinnot, jotka sisältävät yliopistossa suoritetut perus- ja aineopinnot, laajuudel-

taan yhteensä vähintään 35 opintoviikkoa.  

Lukiossa aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut: 

 ylemmän korkeakoulututkinnon;  

 yhdessä opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat ope-

tettavan aineen opinnot, jotka ovat perus- ja aineopinnot sekä syventävät 

opinnot tutkinnon pääaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa, 

laajuudeltaan vähintään 120 opintopistettä, ja kussakin muussa opetettavassa 

aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, 

jotka ovat perus- ja aineopinnot yliopiston oppiaineessa tai siihen rinnastetta-

vassa kokonaisuudessa, laajuudeltaan vähintään 60 opintopistettä;  

 vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset 

opinnot. 

Sen estämättä, mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, aineenopettajan kelpoisuuden 

tuottavat yhdessä opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat ope-

tettavan aineen opinnot, jotka sisältävät yliopistossa suoritetut perus- ja aineopinnot 

sekä syventävät opinnot, laajuudeltaan yhteensä vähintään 55 opintoviikkoa, ja kussa-

kin muussa opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan 

aineen opinnot, jotka sisältävät yliopistossa suoritetut perus- ja aineopinnot, laajuudel-

taan yhteensä vähintään 35 opintoviikkoa. 

Fysiikassa ja matematiikassa aineenopettajavaihtoehtoon voi hakeutua heti opintojen 

alussa. Kaikissa pääaineissa, joissa on aineenopettajavaihtoehto, voi siihen hakea myös 

myöhemmin opintojen aikana. Haku on kerran vuodessa. Filosofisen tiedekunnan so-

veltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto järjestää hakijoille soveltu-

vuuskokeen, joka koostuu haastattelusta ja ryhmätilanteesta. Valinnan opettajan vaihto-

ehtoon tekee soveltavan kasvatustieteen asettama valintalautakunta. Mikäli opiskelija 

tultuaan valituksi opettajavaihtoehtoon, haluaa myöhemmin siirtyä tutkijan vaihtoeh-

toon, siirtymistä haetaan tiedekunnalle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella. 
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BIOLOGIA 

 
 
Biologian alan perustutkinto koostuu luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maiste-

rin tutkintoon johtavista opinnoista. Biologian pääaineen tutkinnon voi suorittaa joko 

biologin tai aineenopettajan vaihtoehdossa.  

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (LuK, 180 op) tavoitteena on antaa opiskeli-

jalle tutkinnon pää- ja sivuaineiden perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehi-

tyksen seuraamiseen, valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoi-

hin, edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatku-

vaan oppimiseen, edellytykset hankkimansa tiedon soveltamiseen työelämässä ja riit-

tävä viestintä- ja kielitaito.  

Ympäristö- ja biotieteiden laajassa kandidaattiohjelmassa voi suorittaa luonnontieteiden 

kandidaatin tutkinnon ympäristötieteen (Kuopion kampus) tai biologian (Joensuun 

kampus) pääaineessa. Biologian pääaineessa voi myös opiskella biologian aineenopetta-

jaksi. Kandidaatin tutkinto (180 op) sisältää kaikille yhteiset ympäristötieteen ja biolo-

gian perusopinnot (30 op), kieli- ja viestintäopintoja (10 op), HOPS-opintoja (5 op), me-

todiopintoja (10 op), pääaineen aineopinnot (50 op, aineenopettajalinjalla 40 op), eri-

koistavia aineopintoja (biologilinjalla vähintään 20 op), sivuaineopintoja sekä vapaasti 

valittavia opintoja. Yhteiset perusopinnot suoritettuaan opiskelija voi suunnata opin-

tonsa kolmen vaihtoehtoisen opintopolun mukaan: ympäristöterveyden ja -teknologian 

linja Kuopion kampuksella, ympäristömuutoksen biologian linja molemmilla kampuk-

silla ja biologian aineenopettajan linja Joensuun kampuksella. Perusopinnot, kieli- ja 

viestintäopinnot, metodiopinnot ja HOPS-opinnot voi suorittaa molemmilla kampuk-

silla, ja myös kampuksen vaihto on mahdollista ensimmäisen lukukauden jälkeen, 

opintosuuntaa valittaessa.  

Filosofian maisterin tutkinnon (FM, 120 op) tavoitteena on antaa opiskelijalle pääai-

neen hyvä tuntemus, valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien sovelta-

miseen, valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä, val-

miudet tieteelliseen jatkokoulutukseen ja hyvä viestintä- ja kielitaito.  

Biologin vaihtoehdossa opinnot voidaan suunnata jo aineopintovaiheesta alkaen tuke-

maan valittua ympäristöbiologian erikoistumisalaa. Sivuaineeksi voidaan valita mikä 

tahansa erikoistumisalaa tukeva oppiaine, esimerkiksi ympäristötiede, biokemia, hyd-



Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta // UEF 27

robiologia, kemia tai jokin muu luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan oppi-

aine tai maantiede, yhteiskuntamaantiede, yhteiskuntapolitiikka, oikeustieteelliset sivu-

aineet, esim. ympäristöoikeus, tai liiketaloustieteelliset sivuaineet.  

Biologian aineenopettajan vaihtoehdossa opiskelijan on pää- ja sivuaineen opintojen 

lisäksi suoritettava aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op). On suositeltavaa, että 

perusopinnot (25 op) sisällytetään luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkintoon, 

mutta ne voidaan myös suorittaa kokonaisuudessaan vasta filosofian maisterin (FM) 

tutkinnon osana. Opintoja koordinoi soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuk-

sen osasto filosofisessa tiedekunnassa. Kuvaus opintojaksoista löytyy verkkosivuilta 

http://www.uef.fi/web/skope/opiskelu. Aineenopettajan vaihtoehtoon haetaan kerran 

vuodessa, ja siihen voidaan valita 15 biologian pääaineopiskelijaa. 

Koulujen perusopetuksessa ja lukiossa opetettavien aineiden yhdistelmänä on yleensä 

biologia-maantieto, joissakin kouluissa myös biologia-kemia. Perusopetuksessa aineen-

opettajan vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, opetussuunnitelman mukai-

sesti suoritetut perus- ja aineopinnot opetettavissa aineissa sekä opettajan pedagogiset 

perus- ja aineopinnot. Lukion aineenopettajalta vaaditaan lisäksi aineenopettajakoulu-

tuksen mukaiset syventävät opinnot yhdessä opetettavassa aineessa.  

Maisteriopinnoissa pääaine määräytyy kampuskohtaisesti. Joensuun kampuksella pää-

aine on biologia. Biologian syventävät opinnot suoritetaan Ympäristö- ja biotieteiden 

laitoksen tutkimuksen kahteen vahvuusalaan (Ympäristömuutoksen biologia ja Akvaat-

tinen tutkimus) keskittyvän englanninkielisen Biology of Environmental Change prog-

ramme (Ympäristömuutoksen biologia) maisteriohjelman mukaisesti. Biologian aineen-

opettajaksi opiskelevat suorittavat pääaineen (biologia) syventävät opinnot ympäristön-

muutoksen biologian ohjelman mukaisesti Joensuun kampuksella. Maisterintutkinto 

(120 op) sisältää ympäristötieteen tai biologian syventävät opinnot (80 op, biologian ai-

neenopettajakoulutuksessa 60 op) sekä muita opintoja. Biologian aineenopettajalinjalla 

on pääaineen ja toisen opetettavan aineen lisäksi suoritettava aineenopettajan pedagogi-

set opinnot (60 op). 

Ennen 1.8.2016 aloittaneet opiskelijat suorittavat opintonsa aloitusvuotensa tai lukuvuo-

den 2015-2016 OPSin mukaisesti. He voivat myös siirtyä opiskelemaan Ympäristö- ja 

biotieteiden laajassa kandidaattiohjelmassa. Vanhan tutkintorakenteen mukaisesti aloit-

taneet opiskelijat voivat täydentää opintonsa uuden perus- ja aineopintokokonaisuuk-

sien kursseista. Vanhojen OPSien mukaan opiskeleville on tarkemmat ohjeet lukuvuo-

den 2016-2017 opinto-oppaassa. 
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Biologian syventävät opinnot (aineenopettaja vähintään 60 op, biologi vähintään 80 

op) suoritetaan ympäristömuutoksen biologian maisteriohjelman mukaisesti (Biology of 

Environmental Change programme).  Syventäviin opintoihin voidaan valita vapaasti 

biologian eri osa-alueiden opintojaksoja. Pääaineopiskelija erikoistuu kiinnostuksensa 

mukaisesti valitsemalleen biologian alueelle.  Syventävät opinnot suoritettuaan opiske-

lija hallitsee biologian erityiskysymykset ja -taidot.  

Ympäristönmuutoksen biologian opinnot tarjoavat opiskelijalle syventävät tiedot ym-

päristömuutoksen vaikutuksista ekosysteemeihin ja niiden bioprosesseihin, erityisesti 

ilmakehän ja ekosysteemien välisiin vuorovaikutuksiin. Opinnot voidaan suunnata 

opintokokonaisuuksiksi, joista ympäristöekologian opintokokonaisuus keskittyy 

ekosysteemeissä esiintyvien vuorovaikutusten ymmärtämiseen ja ympäristömuutosten 

merkitykseen ekosysteemien vuorovaikutustilanteissa. Biogeokemian opintokokonai-

suudessa perehdytään ilmastomuutoksen taustalla oleviin prosesseihin ja ihmisen ai-

heuttamiin muutoksiin ekosysteemeissä. Genetiikan ja fysiologian kokonaisuus keskit-

tyy ympäristömuutoksiin liittyvien ekofysiologisten sekä solu- ja molekyylibiologisten 

vaikutusten selvittämiseen sekä solutason vaikutusmekanismien ymmärtämiseen. Ope-

tus toteutetaan englanninkielisenä, ja se antaa hyvät valmiudet ympäristömuutoksen 

biologisten vaikutusten tutkimustehtäviin yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa ja toimi-

miseen ympäristövalvonnan johtavissa asiantuntijatehtävissä. 

 
Opintojaksoille ilmoittautuminen ja kuulustelut  
 
Biologian pääaineessa luennot ja harjoitukset pidetään tiiviinä kokonaisuuksina, joiden 

päätteeksi järjestetään kolme kuulustelutilaisuutta, joista viimeinen on useimmiten lai-

toksen yleisenä tenttipäivänä. Tentteihin on ilmoittauduttava WebOodissa 10 päivää 

ennen tenttiä. Tenttipäivät ilmoitetaan WebOodissa. Opiskelijan on ilmoittauduttava 

opintojaksolle vähintään 2 viikkoa ennen sen alkua WebOodia käyttäen. Valinnaiset 

opintojaksot järjestetään vain, jos niille osallistuu vähintään viisi biologian ja/tai ympä-

ristötieteen pääaineopiskelijaa. Opintokokonaisuuksien pakolliset opintojaksot järjeste-

tään, vaikka ilmoittautuneita olisi vähemmän kuin edellä on määritelty. Kaikkia kurs-

seja ei tarjota joka lukuvuosi. Opiskelija voi ilmoittautua syventävien opintojen kurs-

seille vasta, kun kandidaatintutkielma on jätetty arvosteltavaksi. Opetuksen ajankohdat 

löytyvät WebOodista ja Lukarista. 
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Opintojen arvostelu 
 
Perus- ja aineopintokokonaisuuksien arvostelussa otetaan huomioon kaikki numeeri-

sesti arvostellut opintojaksot ja arvosana määräytyy opintopisteillä painotetun keskiar-

von mukaisesti. Ympäristötieteen ja biologian yhteisistä perusopinnoista, biologian ai-

neopinnoista ja erikoistavista aineopinnoista lasketaan yksi arvosana, joka näkyy tut-

kintotodistuksessa ”Biologian perus- ja aineopinnot” (3122200 Biologian perus- ja aine-

opinnot, aineenopettaja 60 op sekä 3122300 Biologian perus- ja aineopinnot, biologi 

90 op)”. Tämä arvosana lasketaan perus- (30 op) ja aineopintojen (40 tai 50 op) sekä eri-

koistavien aineopintojen (vähintään 20 op, vain biologi-linjalla) opintopisteillä painote-

tuista keskiarvoista. Mikäli opintokokonaisuuden opintopistelaajuudesta yli puolet on 

arvosteltu hyväksytty/ hylätty asteikolla, myös kokonaisuus arvostellaan hyväksytty/ 

hylätty. Kandidaatin tutkielman arvosanaa ei oteta mukaan aineopintojen arvosanan 

laskentaan. Syventävien opintojen kokonaisuuden arvosana on syventävien opintojak-

sojen numeerisesti arvosteltujen opintojen arvosanojen opintopisteillä painotettu kes-

kiarvo. Pro gradu-tutkielman arvosanaa ei oteta mukaan pääaineen syventävien opinto-

jen arvosanan laskentaan.  

 
Harjoittelu ja opiskelijavaihto 
 
Tutkintoihin voidaan sisällyttää harkinnan mukaisesti työharjoittelua kotimaassa tai ul-

komailla. Harjoittelun voi sisällyttää joko muihin opintoihin tai biologian syventäviin 

opintoihin. Syventävien opintojen harjoittelun tulee kestää vähintään kaksi kuukautta ja 

liittyä biologian alaan. Harjoittelusta antaa tarkempia tietoja laitoksen harjoitteluvas-

taava. Kansainväliseen harjoitteluun voi hakeutua useissa eri harjoittelu- ja vaihto-ohjel-

missa. Tarkempia tietoja opiskelijavaihto-ohjelmista ja kansainvälisestä harjoittelusta 

antavat opinto- ja opetuspalveluiden kansainvälisten asiain koordinaattori ja laitoksen 

kv-koordinaattorit. Asiasta järjestetään myös useita tiedotustilaisuuksia vuosittain. 

 
Opintoneuvonta ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) 
 
Yliopisto-opiskelu on itsenäistä. Opiskelija päättää, mitä tavoittelee opinnoistaan, mitä 

aikoo opiskella ja missä aikataulussa. Tavoitteet kirjataan henkilökohtaiseksi opinto-

suunnitelmaksi eli HOPSiksi WebOodissa, jonka kautta HOPS lähetetään kommentoita-

vaksi ja hyväksyttäväksi oman vuosikurssin oppiainetuutorille. Opintojaksojen mah-

dolliset korvaavuudet tulee hyväksyttää ennen niiden kirjaamista laitoksen AHOT-
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vastaavalla. Ennen tutkintojen hakemista päivitetyt ja haettavien tutkintojen mukaiset 

HOPSit tulee hyväksyttää oppiaineen vastuuhenkilöllä. 

Ensimmäisen lukuvuoden aikana opiskelija osallistuu yliopiston yhteiseen orientaatio-

koulutukseen sekä pääaineen omaan HOPS-koulutukseen ja tekee kandidaatin tutkin-

non kattavan HOPSin. Vertaistuutorit auttavat uusia opiskelijoita orientoitumaan opin-

toihin. Opetusohjelman mukaisesti ensimmäisenä lukuvuonna opiskelija suorittaa ym-

päristötieteen ja biologian perusopinnot sekä pääosan aineopinnoista, toisena luku-

vuonna kieli-, metodi- ja sivuaineopintoja sekä täydentää biologian aineopintoja ja kol-

mantena lukuvuonna viestintäopintoja, sivuaineopintoja, viimeisiä biologian valinnai-

sia aineopintoja ja muita valinnaisia opintoja sekä tekee kandidaatintutkielman. 

Neljännen lukuvuoden alussa opiskelija tekee maisteritutkinnon kattavan HOPSin. Op-

piainetuutorit antavat tarvittaessa neuvoja. Myös biologian opiskelijoiden oma ainejär-

jestö Mikrovillus opastaa opiskelijaa. 

Perustutkinnot 

 
Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (pääaine biologia), Ympäristö- ja bio-
tieteiden laaja kandidaattiohjelma (180 op)  

LuK-tutkinnon saavuttamiseksi opiskelijan on suoritettava opetussuunnitelman mukai-
sesti 180 opintopisteen laajuiset opinnot, joihin sisältyy: 

1. Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot (30 op) sekä biologian aineopinnot (50 
op, paitsi aineenopettajakoulutuksessa 40 op), sekä erikoistavat aineopinnot (20 op, 
paitsi aineenopettajakoulutuksessa) yhteensä 100 op (aineenopettajakoulutuksessa 
70 op). Kandidaatintutkielma ja kirjallinen kypsyysnäyte sisältyvät pääaineen ai-
neopintoihin. 

2. Kahdessa sivuaineessa perusopinnot (2 x 25 op) tai ympäristötieteiden aineopinnot 
ja yhdessä sivuaineessa perusopinnot (30 + 25 op) tai yhdessä sivuaineessa perus- 
ja aineopinnot (60 op). 

3. Kieli- ja viestintäopinnot, yhteensä 10 op (toinen kotimainen kieli 3 op, vieras kieli 
2 op ja viestintä 4 op, Biologian tiedonhaku 1 op). 

4. Metodiopinnot, yhteensä vähintään 10 op (Kemian perusteet 6 op sekä Tilastotie-
dettä 4op: joko 3710113:B Tilastomenetelmien perusteita ympäristö- ja biotieteili-
jöille 4 op tai muita tilastotieteen opintoja) 



Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta // UEF 31

5. HOPS opinnot 5 op (Yliopisto-opinnot käyntiin 1 op, HOPS-työskentely kandidaa-
tin tutkinnossa 1 op, Biologin urakurssi 3 op) 

KOODI LuK-tutkinnon rakenne Biologian 
opettaja 

Biologi 

 HOPS-opinnot 5 op 5 op 

1131000 Yliopisto-opinnot käyntiin 1 1 

3121001 HOPS-työskentely kandidaatin tutkinnossa 1 1 

3121008 Biologin urakurssi 3 3 

    

 Kieli- ja viestintäopinnot 10 op 10 op 

8013255 Ruotsia biologian ja ympäristötieteen opiskeli-
joille * 

3 3 

8011449 Puheviestintää luonnontieteiden ja metsätietei-
den opiskelijoille * 

2 2 

8011203 Kirjoitusviestintää biologian ja metsätieteiden 
opiskelijoille * 

2 2 

8013205 English Academic Reading Skills for Biology and 
Environmental Science * 

2 2 

8024000 Biologian tiedonhaku 1 1 

    

 Metodiopinnot 10 op 10 op 

3410101 Kemian perusteet 6 6 

 sekä tilastotieteen opintoja: 4 4 

3710113:B Tilastomenetelmien perusteita ympäristö- ja bio-
tieteilijöille 

4 4 

 tai muita tilastotieteen kursseja** (väh. 4 op)   

 Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot 30 op 30 op 

 Biologian aineopinnot (ml. kandidaatintut-
kielma) 

40 op 50 op 

 Erikoistavat aineopinnot - 20 op 

 Sivuaine/sivuaineet 85 op 50-55 op 

 sis. Opettajan pedagogiset opinnot (25 op)   

 Vaihtoehtoiset opinnot - 0-5 op 

 
* tai vastaava kurssi, muu kuin kielikeskuksen erityisesti biologeille tarkoitettu kurssi 

**uusina 3710312 Taulukkolaskennan perusteet ympäristö- ja biotieteilijöille*, 3622230 

Tilastotieteen johdantokurssi, 3622231 Tilastotieteen peruskurssi*, jotka korvaavat pois-

tuvan opintojakson 3710113:A. 3710113:A Tilastomenetelmien perusteita ympäristö- ja 

biotieteilijöille 5 op on tarjolla vielä lukuvuonna 2018-2019, mutta vain opintonsa v. 

2017 tai ennen aloittaneille.  
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Filosofian maisterin tutkinto, pääaine biologia (120 op)    

FM-tutkinnon saavuttamiseksi opiskelijan on suoritettava opetussuunnitelman mukai-

sesti 120 opintopisteen laajuiset opinnot, joihin sisältyy: 

1) Biologian syventävät opinnot (vähintään 80 op, paitsi aineenopettajakoulu-

tuksessa 60 op)  

 pro gradu-tutkielma (40 op, paitsi aineenopettajilla joko 20 tai 40 op) ja 

kypsyysnäyte sisältyvät pääaineen syventäviin opintoihin.  

2) Sivuaineiden täydentäminen 

 Kandidaatin ja maisterintutkinnoissa tulee suorittaa yhteensä kahdet pe-

rusopinnot (2 x 25 op) tai yhdet perus- ja aineopinnot (60op) sivuaineessa.  

 Aineenopettajiksi valmistuvien on täydennettävä sivuaineopintoja niin, 

että kandidaatin ja maisterin tutkinnot yhteensä sisältävät toisen opetetta-

van aineen opinnot ja opettajan pedagogiset opinnot (perus- ja aineopin-

not 60 op). Opiskelija voi erityisestä syystä korvata toisen opetettavan ai-

neen opinnot jonkin muun oppiaineen perus- ja aineopinnoilla (60 op). 

Perusopetuksen ja lukion opetusvirkojen kelpoisuusvaatimuksista on sää-

detty asetuksella (A865/2005, 1.12.2005). 

3) Kieli- ja viestintäopinnot, vähintään 2 op (vieras kieli). 

4) HOPS-opinnot 1 op 

5) Muut opinnot siten, että 120 op täyttyy  

 
Koodi FM -tutkinnon rakenne Biologian opettaja Biologi 

3121002 HOPS-työskentely maisterin tutkin-
nossa 

1 op 1 op 

 Kieli- ja viestintäopinnot   
8013204 Advanced English Academic and 

Professional Communication for Biol-
ogy and Forestry 

2 op 2 op 

 Biologian syventävät opinnot  60 op 80 op 
 (sis. pro gradu ja kypsyysnäyte)   
    
 Opettajan pedagogiset opinnot 35 op - 
 Sivuaine tai - 25-33 op 
 muut opinnot 20 op 0-33 op 

 
 
 
 
  



Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta // UEF 33

Pääaineen (biologia) opintokokonaisuudet 

 
Ympäristötieteen ja biologian yhteisissä perusopinnoissa (30 op) annetaan yleiskuva 

eliöiden luokittelusta, rakenteesta, toiminnasta, perinnöllisyydestä, biokemiasta ja eko-

logiasta sekä ympäristöriskeistä ja -terveydestä.  Opinnoissa tarkastellaan solu- ja mole-

kyylibiologian perusteita, eliökuntaa, ekologian peruskäsitteitä, ekosysteemien raken-

netta ja toimintaa, ympäristön tilan arviointia ja ympäristö- ja terveysriskejä ja niihin 

liittyviä käsitteitä. Opinnot ajoittuvat ensimmäisen lukuvuoden ajalle ja ne toteutetaan 

videoyhteydellä tai käänteisen opetuksen menetelmällä (flipped classroom) Joensuun ja 

Kuopion kampuksilla yhtä aikaa. 

Biologian aineopinnot (50 op, aineenopettaja 40 op, sivuaineopiskelija 30 op) sisältä-

vät luentoja, laboratoriotyöskentelyä, kenttäkursseja sekä eliöiden lajintuntemusta. Bio-

logian aineopinnot koostuvat evoluutio-, eläin- ja kasvibiologian opinnoista sekä kandi-

daatintutkielmasta (ei sivuaineopiskelijat). Opinnot ovat pääosin saatavilla ainoastaan 

Joensuun kampuksella. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee biologian alan kä-

sitteet ja lainalaisuudet eri organisaatiotasoilla solusisäisistä tapahtumista biosfäärin 

toimintaan. Opiskelija ymmärtää elämän ilmiöiden laajoja kokonaisuuksia, tuntee biolo-

gian sovellusalueita ja osaa soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön.  

Biologian erikoistavat aineopinnot (20 op) syventävät pääaineopiskelijan biologista 

osaamista joko ekologian tai molekyylibiologian ja biokemian alalla.   

Biologian syventäviin opintoihin (vähintään 80 op) voidaan valita vapaasti biologian 

eri osa-alueiden opintojaksoja. Pääaineopiskelija voi erikoistua kiinnostuksensa mukai-

sesti valitsemalleen ympäristöbiologian alueelle.  Syventävät opinnot suoritettuaan 

opiskelija hallitsee biologian erityiskysymykset ja -taidot.  

Sivuaineiden opintokokonaisuudet  
 
Opiskelija voi Joensuun kampuksella valita sivuaineekseen biokemian, fysiikan, geoin-

formatiikan, hydrobiologian, kemian, laskentatoimen, markkinoinnin, matematiikan, 

terveystieteen, tietojenkäsittelytieteen, tilastotieteen, maantieteen, metsätieteet, ympä-

ristöoikeuden, ympäristöpolitiikan, ympäristötieteen tai jonkin muun omaa asiantunti-

juutta tukevan sivuaineen. Sivuainekokonaisuudet voi suorittaa niin Itä-Suomen yli-

opiston tai Avoimen yliopiston kuin muiden kotimaisten tai ulkomaisten yliopistojen 

opinnoista.  
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Ympäristö- ja biotieteiden laitos tarjoaa seuraavat sivuaineet: 

Biokemian perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee biomolekyylien rakenteet ja 

ominaisuudet ja hallitsee keskeisimmät metabolia-, signalointi- ja synteesireitit. Hän 

ymmärtää biomolekyylien rakenteen ja funktion yhteydet solujen toimintaan, myös 

eliötasolla. Opiskelija hallitsee keskeisemmät biokemian tutkimusmenetelmät ja osaa 

soveltaa niitä biologian ilmiöiden tutkimiseen.   

Hydrobiologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee monipuolisesti ve-

siekosysteemien rakenteen ja toiminnan sekä ymmärtää ihmistoimintojen vaikutuksia 

ympäristössä. Hän hallitsee keskeisimmät tutkimusmenetelmät ja riskinarvioinnin pe-

rusperiaatteet sekä osaa soveltaa niitä työelämässä.  

Ympäristötieteissä voi laajassa kandidaattiohjelmassa suorittaa ympäristötieteen ja bio-

logian yhteisten perusopintojen jälkeen ympäristötieteen aineopinnot (30 op), kts. Ym-

päristötieteen pääaine (osa opinnoista on tarjolla vain Kuopion kampuksella). Vanhan 

tutkintorakenteen mukaisesti opiskelevat voivat halutessaan suorittaa ympäristötieteen 

opinnoista 20 op:n kokonaisuuden.   

 
 

Ympäristötieteen ja biologian yhteiset perusopinnot 3710 965 (30 p) 

Opintojakso Op Ajankohta 

3710120 Eliökunnan monimuotoisuus 7 1. v, periodi 1.  

3710121 Solu- ja molekyylibiologian perusteet 8 1. v, periodi 1-2.  

3710122 Ekologian perusteet ja ekosysteemien toiminta  7 1. v, periodi 3.  

3710123 Ympäristöriskit ja ympäristöterveys 8 1. v, periodi 4. 
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Biologian aineopinnot (40 tai 50 op)  
 

Biologilinja 3122800 (50 op) ja aineenopettaja 3122900 (40 op) 

Opintojakso op Ajankohta 

Eläinbiologia (10 op) 
  

  3122243 Eläinfysiologia ja histologia 5 2. v, periodi 2. 

  3122237, 3122230 Eläinten lajintuntemukset  1+1 1. v, periodi 2.- 3. 

  3122247 Eläintieteen kenttäkurssi 1 1. v, periodi 4. 

  3122223 Kehitysbiologia 2 2.-3. v, periodi 2. 

Evoluutiobiologia (10 op) 
 

  3122204 Biokemian perusteiden harjoitukset 2 1.v., periodi 2. 

  3122248 Eliökunnan monimuotoisuus harjoitukset 3 1. v, periodi 1-2. 

  3122246 Genetiikka ja evoluutiobiologia 5 1. v, periodi 3.-4. 

Kasvibiologia (10 op) 
  

  3122244 Kasvibiologia 5 2. v, periodi 1.-2. 

  3122245 Kasvi- ja sienitieteen kenttäkurssi  3 2. v, periodi 1. 

  3122231 Kasvien lajintuntemus 2 1. v, periodi 3.- 4. 

  3122227 Kandidaatintutkielma  10 3. v, periodi 2. - 4. 

  3122228 Kypsyysnäyte 0 
 

BIOLOGI-LINJALAISILLE EDELLISTEN LISÄKSI (10 OP) 

  3122226 Tutustuminen tutkimusryhmään 3 2.-3. vuosi  

Vaihtoehtoiset kirjatentit 3-7 1.-3. v 

Valinnaisia opintoja 0-4 1.-3. v 

 

Lisäksi biologi-linjalla opiskeleva suorittaa yhdet erikoistavat aineopinnot (20 op) seu-

raavista:  
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Ekologian erikoistavat aineopinnot (3122260) 

Opintojakso op Ajankohta 

3122202 Ekologian kenttäkurssi 5 2. v, kesä 

3122256 Populaatio- ja yhteisöekologian harjoituskurssi  5 3. v 

3710249 Maaperä ja ekosysteemit tai vaihtoehtoisesti  
3710311 Maaperätieteen kirjatentti 

5 2.-3. v 

Lajintuntemusopinnot 5 op. Opiskelija suorittaa lajiopintoja oman valin-
tansa mukaan yht. 5 op edestä seuraavista vaihtoehdoista: 

 

3122233 Eläinten laaja lajintuntemus, selkärankaiset 2 1.-3. v 

3122232 Eläinten laaja lajintuntemus, selkärangattomat 2 1.-3. v 

3122234 Kasvien laaja lajintuntemus 3 1.-3. v 

3122235 Eliökokoelman laatiminen 2-4 1.-3. v 

Molekyylibiologian ja biokemian erikoistavat aineopinnot (3122250) 

Opintojakso Op Ajankohta 

3122251 Soluviljely ja geeninsiirto 4 3. v 

3122253 Molekyylibiologian menetelmät 6 3. v 

3122254 Proteiinien biokemia 6 3. v 

3122255 Solu- ja molekyylibiologian kirjatentti 4 3. v 

 

Erikoistavien aineopintojen kursseja voi sisällyttää valinnaisina opintoina myös opetta-

jan vaihtoehtoon ja biologilinjalla voi suorittaa vaihtoehtoisia opintoja toisesta erikoista-

vien aineopintojen kokonaisuudesta. 
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Biologian syventävät opinnot (3123100) 

Syventävät opinnot (ympäristönmuutoksen biologia), 80 op (3123810) 

Syventävät opinnot (biologia, aineenopettaja), 60-80 op (3123820) 

Opintojakso Biologian 

opettaja 

Biologi Biologia 

sivuaineena 

3123101 Biologian filosofia ja historia* 3 op 3 op 3 op 

3123104 Pro gradu –tutkielma 20 tai 40 op 40 op - 

3123105 Kypsyysnäyte    

3123241 Ympäristötieteen ja biologian FM-

seminaari 

3 op 3 op -  

Syventävien opintojen kirjatentit  6-10 op 6-10 op 6-10 op 

Opettajuuteen liittyvä kurssi 5 op - - 

Vaihtoehtoiset biologian syventävät 

opintojaksot  

3-23 op 24-28 

op 

17-21 op 

*luennoidaan joka toinen vuosi, seuraavan kerran syyslukukausi 2018, vaihtoehtona 

kirjatentti. 

Seuraavassa on listattu biologian FM-tutkinnon vapaavalintaiset syventävät opintojak-

sot, jotka järjestetään lukuvuosina 2018–2021.  

Syventävien opintojen kurssit 

Koodi Opintojakso op Ajankohta 

3123158 Ecology of tropical Africa 3 kevät 2019, 

syksy 2021 

3123107 Afrikan retkeily 4 syksy 2019* 

3123194 Global peatland ecology 3 joka toinen vuosi, 

seur. 2019-2020  
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3123190  Community ecology 4 joka toinen vuosi, 

seur. 2018-2019 

3710469 Journal Club in Biosphere-Atmosphere Interactions 2-4 joka vuosi 

3123185 Ecological genetics 3 joka toinen vuosi, 

seur. 2019-2020 

3123197  Population genetics and evolution 5 joka toinen vuosi, 

seur. 2018-2019 

3123244 Contemporary evolution and behavioural ecology 3 joka toinen vuosi, 

seur. 2019-2020 

3123242 Fish and fisheries biology, lectures 4 joka toinen vuosi, 

seur. 2018-2019 

3123243  Exercises in fish and fisheries biology 4 joka toinen vuosi, 

seur. 2018-2019  

3123169 Literature report in hydrobiology 2 jatkuva 

3123175  Current issues in aquatic ecotoxicology 2 joka toinen vuosi, 

seur. 2019-2020 

3123195  Sustainable water management 5 joka toinen vuosi, 

seur. 2019-2020 

3123196  Genetic modification of organisms 5 joka toinen vuosi, 

seur. 2019-2020 

3123186  Optical methods in plant biology and environmental 

research 

5 joka toinen vuosi, 

seur. 2018-2019 

3123198  Function of plants in changing environment 8 joka toinen vuosi, 

seur. 2018-2019 

3123247 Environmental adaptation of animals 6 joka toinen vuosi, 

seur. 2018-2019 

3123248 Neurophysiology 6 joka toinen vuosi, 

seur. 2019-2020 
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3123167  Boreal lake ecosystems and food webs, lectures 2 2019-2020   

3123178  Boreal lake ecosystems and food webs, exercises 3 2019-2020   

3123173  Metabolomics 4 joka toinen vuosi, 

seur. 2019-2020 

3710462  Ecological Risk Assessment 5 joka vuosi 

3710475  Chemicals, environment and heath 4–5 joka vuosi 

3710485 Entomology 4 joka toinen vuosi, 

seur. 2018-2019 

3710419 Biogeochemistry 6 joka toinen vuosi, 

seur. 2018-2019 

3710484 Systems biology and environmental bioinformatics 5 joka toinen vuosi, 

seur. 2018-2019 

3710455 Stable isotopes in environmental research 5 joka toinen vuosi, 

seur. 2019-2020 

3710486 Chemical ecology 2-5 joka toinen vuosi, 

seur. 2019-2020 

3710451 Bioprocesses in removal of environmental pollutants 3 joka toinen vuosi, 

seur. 2019-2020 

3123112 Research seminar in Biology 2 jatkuva 

3123172  Advanced taxonomic collection 2-6 jatkuva  

3123143  Työskentely tutkimusryhmässä 3-6 jatkuva 

3123138  Syventävien opintojen harjoittelu 7-10 joka vuosi 

* Kurssi järjestetään viimeisen kerran tässä muodossaan 
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Biologian opettajalinjan syventävät opettajuuteen liittyvät kurssit 

Koodi Opintojakso op Ajankohta 

3317474 Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematii-

kan aineenopettajakoulutuksessa 

5 2017-2018 

3123191 Luma-toiminta 1-5 jatkuva 

5116361 Oppimista, opetusta ja didaktiikkaa 5  2017-2018 

 

Muiden yksikköjen järjestämät biologian syventäviksi opinnoiksi hyväksyttävät kurssit 

    
Koodi Opintojakso op Järjestävä yksikkö 

4510031 The use of animals in research: course for 

persons carrying out procedures 

2 Kuopio, AIV-instituutti 

4510032 Course for persons designing procedures and 

projects, Function B 

3 Kuopio, AIV-instituutti 

3513164 Metsien uhanalaisten lajien ja elinympäristö-

jen tunnistamisen kenttäkurssi 

2-6 Metsätieteet 

3513164A Uhanalaisten selkärankaisten kenttäkurssi 2  

3513164B Uhanalaisten kasvien, sammalien ja jäkälien 

kenttäkurssi 

2  

3513164C Uhanalaisten kovakuoriaisten ja kääpien 

kenttäkurssi 

2  

3513125A Carbon Dynamics of Forest Soils 3 Metsätieteet 

3513125B Carbon Dynamics of Forest Soils, book exam 4 Metsätieteet 
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Biologian sivuaineiden opintokokonaisuudet 

Biokemian perusopinnot, 25 op (3124100) 

Biologian ja ympäristötieteen pääaineen opiskelijoille tarjottava kokonaisuus 

Koodi Opintojakso op Ajankohta 

3124101  Biomolekyylit 4 2.-3. v, periodi 1-2 

3124102  Metabolia  5 2.-3. v, periodi 1-2 

3124104  Molekyylibiologia 5 2.-3. v, periodi 1-2 

3124106  Bioinformatiikka  3 2.-3. v, periodi 3-4 

3124105  Biokemian menetelmät 5 2.-3. v, periodi 3-4 

3410102  Kemian perustyöt* tai  3 2.v 

3124109  Biokemian perusopintojen kirjatentti*  3 2.-3. v 

*Jos kurssi Kemian perustyöt kuuluu pakollisina opintoina ympäristötieteen pakollisiin sivuai-
neopintoihin tai muihin sivuaineopintoihin, sitä korvaa kirjatentti. 

Kemian opiskelijoille tai muille sivuaineopiskelijoille tarjottava kokonaisuus (3124400)  
 

Koodi Opintojakso op Ajankohta 

3710121  Solu- ja molekyylibiologian perusteet  8 periodi 1-2 

3124101  Biomolekyylit 4 periodi 1-2 

3124102  Metabolia  5  periodi 1-2 

3124104  Molekyylibiologia 5 periodi 1-2 

3124106  Bioinformatiikka  3 periodi 3-4 
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Hydrobiologian perusopinnot, 25 op (3125400) 

Koodi Opintojakso op 

3125102 Hydrobiologian ja limnologian perusteet 3 

3125110  Ekotoksikologian perusteet  5 

3125205  Baltic Sea Environment 3 

3125109  Kalabiologian perusteet 3 

3125111  Vesien ekologisen tilan arvioinnin lajintuntemus ja biologia 4 

3125208  Hydrobiologian perusopintojen kirjatentti, limnologia 3 

3125112  Hydrobiologian perusopintojen kirjatentti, vesiensuojelu 4 
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Kansainvälinen maisteriohjelma biologiassa 

 

MDP in Biology of Environmental Change (BEC), Joensuu 

BEC is a research-oriented programme that aims to increase student's knowledge of bio-

logical and biogeochemical aspects of the state of the environment. It is designed to give 

the higher university degree (MSc) to students who already have accomplished the 

lower university degree (BSc) in an appropriate field of science (environmental or bio-

logical science). 

Studies in biology of environmental change will provide the student with advanced 

knowledge on the effects of environmental change on ecosystems and their biopro-

cesses, especially the interactions between atmosphere and ecosystems. The studies are 

divided into study modules of which the Environmental ecology study module focuses on 

understanding the interactions in ecosystems and the importance of environmental 

changes in ecosystem interaction situations. The biogeochemistry study module focuses on 

the underlying processes of climate change and human-induced changes in ecosystems. 

Genetics and physiology study module concentrates on the ecophysiological, cellular and 

molecular biological effects associated with environmental change as well as under-

standing of the interaction mechanisms at cellular level. Advanced studies provide a 

good understanding for the research activities on biological impacts of environmental 

change at universities and research institutes and to act as a leading expert in environ-

mental monitoring. 

There are two main subjects in the BEC programme: Environmental science in Kuopio 

campus and Biology in Joensuu campus. The curriculum of the BEC programme (main 

subject biology) consists of 120 credit points (Cp, ECTS), including general skills stud-

ies, advanced level courses in biology (including master's thesis), as well as alternative 

studies of biology or in other disciplines, e.g., environmental science, environmental 

law and policy, statistics, or sustainable development. 

The curriculum consists of lectures, exercises, book exams and hands-on training in re-

search groups. Students will achieve comprehensive knowledge in at least one special-

ised subject (e.g., environmental ecology, aquatic research or genetics and physiology), 

generic core competencies for scientific research, and skills to apply field-specific meth-

ods in the laboratory. 
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The Master’s thesis (40 Cp) includes an experimental element. The aim is to improve the 

student’s skills in data collection, data analysis and to evaluate the student’s ability to 
report and discuss the observed results scientifically in relation to existing data and 
knowledge. 

If a minimum of 20 Cp is completed in one discipline, it will be marked as a minor sub-

ject in the degree certificate. All teaching is given in English.  

Most of the courses in the MDP in BEC are not compulsory but the students may select 

the topics according to their own interest. In the beginning of the studies, a personal 

study plan (PSP) shall be prepared for each student with the assistance of the teacher 

tutors. In order to facilitate the preparation of the PSP, the courses are organised in 

modules based on their subject and level (basic/advanced).  

Curriculum 2018-2021  
 
Structure of the studies (120 Cp) 
 

 
 
Compulsory advanced studies in biology (80 Cp) 
 
Advanced studies (biology of environmental change), 80 cp (3123810) 
 

Code Course Cp 

3123101 Philosophy and History of Biology* 3 

3710418 Design of Ecological and Environmental Experiments 4 

3123104 MSc thesis 40 

Code Course Cp 

3121002 Personal Study Plan to MSc degree 1 

 Advanced studies in Biology 80 

 (incl. MSc thesis and maturity test)  

 Alternative studies  39 

 (including a minor subject or other studies)  
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3123105 Maturity test in MSc degree  

3123241 MSc thesis Seminar in Environmental Science and Biology 3 

 Advanced book exams 6-10 

 Advanced courses in Biology  24-28 

 
* Book exam. Lectures are given only in Finnish. 

General courses recommended for international students 

Code Course cp Schedule 

1131003 Orientation for international students  1 Every autumn 

8031003  University study skills  1 Every autumn 

8031006 University computing skills 2 Every autumn 

8020270 Information skills and Sources in Science for 

Int. Students 

1 Every autumn 

8014301 Finnish 1 4 Every autumn 

3622111 Basic statistics in English 5 Every autumn 

 

Advanced courses in Biology 

Code Course cp Schedule 

Courses in Environmental Ecology 

3123172 Advanced Taxonomic Collection 2-6 continuously 

3710486 Chemical Ecology 5 autumn 2019 

3123190 Community Ecology 4 autumn 2018 & 

2020 

3123244 Contemporary Evolution and Behavioural 

Ecology 

3 autumn 2019 
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3123175 Current Issues in Aquatic Ecotoxicology 2 autumn 2019 

3710462 Ecological Risk Assessment 5 spring 2019 & 2021 

3123158 Ecology of Tropical Africa 3 spring 2019, au-

tumn 2021  

3710485 Entomology 4  autumn 2018 & 

2020 

3123243 Exercises in Fish and Fisheries Biology 4 spring 2019, 2021 

3123242 Fish and Fisheries Biology 4 autumn 2018 & 

2020 

3123194 Global Peatland Ecology 3 autumn 2019  

3123169 Literature Report in Hydrobiology  3 continuously 

Courses in genetics and physiology 

3123185 Ecological Genetics 3  spring 2020 

3123198 Function of plants in changing environment 8 spring 2019 & 2021 

3123247 Environmental adaptation of animals 6 autumn 2019 

3123248 Neurophysiology 6 next time 2019-

2020 

3123196 Genetic Modification of Organisms 5 spring 2020 

3123186 Optical Methods in Plant Biology and Environ-

mental Research 

5 spring 2019 & 2021 

3123197  Population Genetics and Evolution   5 spring 2019 

3710484 Systems Biology and Environmental Bioinfor-

matics 

5 spring 2019 

Courses in Biogeochemistry 

3710419 Biogeochemistry 6 spring 2019 & 2021 
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3710451 Bioprocesses in Removal of Environmental 

Pollutants 

3 autumn 2019 

3710469 Journal Club in Biosphere-Atmosphere Inter-

actions 

2-4 continuously 

3710455 Stable Isotopes in Environmental Research 5 autumn 2019 

Other advanced-level courses   

3710475  Chemicals, Environment and Health 5 every spring 

3710418 Design of Ecological and Environmental Ex-

periments (DEE) 

4 IV 

3123195 Sustainable Water Management  spring 2020 

3123112 Research seminar in biology 2 continuously 

3123143 Working in Research Group 3 - 6 continuously 

3123138 Practical Training, advanced studies 7-10  continuously 

 

Courses in Forest Sciences accepted as advanced studies in Biology 

3513125A Carbon Dynamics of Forest Soils 3 Forest Sciences 

3513125B Carbon Dynamics of Forest Soils, book exam 4 Forest Sciences 
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FYSIIKKA 

 

Fysiikan opintojen erikoistumisalat Joensuussa ovat fotoniikka ja fysiikan alan opetta-

jankoulutus. Perus- ja aineopinnoissa annetaan kuitenkin aina erikoistumisalasta riip-

pumatta laaja yleiskuva fysikaalisesta maailmankaikkeudesta ja sitä kuvaavista lainalai-

suuksista. Syventävissä opinnoissa opiskelija voi erikoistua joko vahvaan tutkimukseen 

perustuvaan fotoniikkaan tai painottaa opintonsa aineen opettajan ammattiin johtaviin 

opintoihin. 

Fysiikka on luonnon ja luonnonlakien tutkimista ja ymmärtämistä, perustiede, johon 

nykyihmisen maailmankuva perustuu. Fysiikan perusteiden opiskelu antaa jo vastauk-

sen mm. seuraaviin arkipäiväisiin kysymyksiin: miten pilvet syntyvät ja miksi ne ovat 

valkoisia mutta taivas on sininen, onko mahdollista suorittaa veretön leikkaus kosketta-

matta ihoa tai kuinka auringon säteilystä voidaan tuottaa suoraan sähköä. Peruskurs-

seilla opitaan mitä ovat mustat aukot, pimeä aine ja energia ja kuinka maailmankaik-

keudelle, puhumattakaan näkemästämme "maailman osasta", lopulta ehkä voi käydä. 

Kokeellisena ja tarkkana tieteenä fysiikka on monen nykyaikaisen kokeellisen, teoreetti-

sen ja laskennallisen menetelmän perusta eri tekniikan aloilla. 

Laitoksen tutkimukselle onkin ominaista eri menetelmien asiantuntijoiden tiivis yhteis-

työ, jonka tuloksena on syntynyt ja syntyy edelleen uusia menetelmäsovelluksia etenkin 

ihmisen, luonnon ja niiden vuorovaikutuksen ymmärtämiseksi. Lisäksi fysiikan kuvaa-

minen matematiikan kielellä (eksaktille tieteelle ainoa mahdollinen esitystapa) antaa 

edelleen lähes rajattomat mahdollisuudet laajentaa fysiikan sovellusaluetta lähes kai-

kille ihmisen elämää helpottaville teknisille innovaatioille. 

Fyysikon koulutuksessa opitaan korkeatasoisen kansainvälisen tutkimuksen tuella tie-

toja ja taitoja, joille on kysyntää useilla eri aloilla sekä tutkimuslaitoksissa että yritys-

maailmassa ympäri maailman. Fyysikot toimivat tyypillisesti erilaisissa suunnittelu-, 

konsultti- ja tuotekehitystehtävissä, sekä tutkimusinsinööreinä, kouluttajina, tutkijoina 

ja yleisesti esimiestehtävissä.  Yleisesti ottaen fyysikoiden työllisyysnäkymät ovat erin-

omaiset. 

Myös fysiikanopettajien työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät, sillä selvitysten mukaan 

suuri osa nyt työssä olevista opettajista jää eläkkeelle lähivuosina, eikä uusia valmistu 
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riittävästi. Laitoksemme laaja-alainen didaktisen fysiikan tutkimukseen perustuva opet-

tajankoulutus takaa valmistuville opettajille erinomaiset mahdollisuudet työllistyä eri-

laisten koulujen ja oppilaitosten opettajien tehtäviin. 

Perustutkinnot 

 

TUTKINTOJEN OSAAMISTAVOITTEET 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) 

Fysiikan aineenopettaja / Fysiikan aineenopettaja ja luokanopettaja / Fyysikko 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee kattavasti fy-

siikan eri osa-alueiden tietoa ja kokeellisen työskentelyn taitoja. Opiskelijalla on valmiu-

det tieteelliseen ajatteluun ja hänellä on riittävät kieli- ja viestintätaidot sekä hyvät edel-

lytykset ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Koulutus perustuu tutkimuk-

seen ja koulutusalojen ammatillisiin käytänteisiin. 

Fysiikan aineenopettajankoulutusohjelman opiskelijat suorittavat pääaineen ja toisen 

opetettavan aineen lisäksi aineenopettajan pedagogisten opintojen perusopinnot. Ai-

neenopettajaopiskelijalla on pedagogisten tietojen ja taitojen perustuntemus, ja hän osaa 

keskustella opettajan työhön liittyvistä yleisluontoisista kysymyksistä. 

Fysiikan aineenopettajan ja luokanopettajan koulutusohjelmassa olevat opiskelijat voi-

vat valita sivuaineeksi perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien 

opinnot. Ylemmän tutkinnon suoritettuaan tämä kokonaisuus yhdessä aineenopettajan 

pedagogisten opintojen kanssa antaa opiskelijalle luokanopettajan kelpoisuuden.  

 

Filosofian maisterin tutkinto (120 op)  

Fysiikan aineenopettaja / fysiikan aineenopettaja ja luokanopettaja 

Filosofian maisterin tutkinto antaa fysiikan aineenopettajaksi opiskelevalle hyvät tiedot 

ja taidot fysiikassa ja hyvät viestintä- ja kielitaidot. Aineenopettajan pedagogiset opin-

not yhdessä muiden tutkintoon kuuluvien opintojen kanssa antavat kelpoisuuden opet-

taa peruskoulussa ja lukiossa. Koulutus perustuu korkeatasoiseen didaktisen fysiikan 
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tutkimukseen. Filosofian maisterin tutkinto antaa valmiudet opettajan tieteelliseen jat-

kokoulutukseen. 

Filosofian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa toimia fysiikanopettajana 

eri kouluasteilla. Hän on fysiikan ja opetuksen asiantuntija ja pystyy työskentelemään 

erilaisissa fysiikan opetuksen alan tehtävissä yhteiskunnassa. Opiskelija osaa soveltaa, 

analysoida, arvioida ja luoda fysiikan ja sen oppimisen tietoa työssään. Opiskelija osaa 

hyödyntää fysiikan opetukseen ja oppimiseen liittyvää tutkimusta ja toimia erilaisissa 

oppimisympäristöissä vuorovaikutteisesti. 

Fysiikan aineenopettajan ja luokanopettajan koulutusohjelman suorittaneet opiskelijat 

ovat sisällyttäneet opintoihinsa perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonai-

suuksien opinnot. Ylemmän tutkinnon suoritettuaan kyseinen kokonaisuus yhdessä ai-

neenopettajan pedagogisten opintojen kanssa antaa opiskelijalle luokanopettajan kel-

poisuuden. 

 

Filosofian maisterin tutkinto (120 op)  

Fyysikko 

Filosofian maisterin tutkinnon (pääaine fysiikka) tavoitteena on antaa opiskelijalle hyvä 

tietämys modernista optiikasta ja fotoniikasta sekä teoreettisella että kokeellisella ta-

solla. Tämä tarkoittaa kykyä ymmärtää optisia ilmiöitä, optisten systeemien suunnit-

telu- ja analysointimenetelmiä, sekä valonkulkua ohjaavien rakenteiden valmistusme-

netelmiä ja kykyä osallistua oman alansa tieteelliseen viestintään. Nämä taidot yhdessä 

antavat valmiudet työskennellä fotoniikan alan yrityksissä asiantuntija- ja suunnittelu-

tehtävissä ja ne antavat myös valmiudet fotoniikan alan jatko-opintoihin. Opetus perus-

tuu laitoksella toteutettavaan korkeatasoiseen fotoniikan tutkimukseen. 
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TUTKINTORAKENTEET JA OPINTOJEN OHJEELLINEN AJOITTUMINEN 

Taulukoissa ensisijaisesti suositeltavat suoritusajat on merkitty rastilla (x) ja vaihtoeh-

toiset suoritusajat ympyrällä (o). 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 op), fysiikan aineenopettajan koulutus 

Tutkinnon rakenne ja opintojen ohjeellinen ajoittuminen kandidaatti 

koodi opintojakso 1  2  3  

s k s k s k 

 Yleisopinnot 4 op 

1131000 Yliopisto-opinnot käyntiin 1 op x      

1131001 Kandidaatintutkinnon HOPS 1 op x      

3315140 Johdantokurssi luonnontieteisiin ja matematiikkaan 1 

op 

x      

8020210 Fysiikan tiedonhaku 1 op     x  

 Kieli- ja viestintäopinnot 9 op 

8012302 Ruotsia fysiikan, kemian ja matematiikan opiskelijoille 

3 op 

  o o o  

8013327 English Academic Reading Skills for Mathematics, 

Physics and Chemistry 2 op 

 o o o   

8011305 Kirjoitusviestintää fysiikan, kemian ja matematiikan 

opiskelijoille 2 op 

  o o o o 

8011449 Puheviestintää luonnontieteiden ja metsätieteiden 

opiskelijoille 2 op 

  o o o o 

3314000 Fysiikan perusopinnot 25 op 

3310001 Fysiikan peruskurssi I 5 op x      

3310002 Fysiikan peruskurssi II 4 op x      

3310003 Fysiikan peruskurssi III 5 op  x     

3310004 Fysiikan peruskurssi IV 5 op  x     

3310005 Fysiikan perustyöt 6 op o o     

3314150 Fysiikan perus- ja aineopinnot opettajille 70 op 

3314000 Fysiikan perusopinnot 25 op x x     

3311006 Fysiikan matemaattiset menetelmät 4 op   x    

3311012 Mekaniikka 4 op   x    

3311017 Termofysiikka 4 op    x   

3311016 Sähkömagnetismi 4 op    x   

3311005 Fotoniikka 4 op     x  

3311010 Kvantti- ja atomifysiikka 4 op      x 
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3311027 Tutkimusperustaisen fysiikan opetuksen perusteet 5 

op 

    x  

3311011 Laboratoriotyöskentelyn perusteet opettajille 2 op *     x  

3311008 Kokeellisen koulufysiikan kurssi 4 op *      x 

 LuK-seminaari     x  

3311410 Fysiikan kandidaatintutkielma 10 op     o o 

3311400 Fysiikan kandidaatintutkielman kypsyysnäyte 0 op     o o 

*) Kurssi Laboratoriotyöskentelyn perusteet opettajille edellytetään suoritetuksi ennen 

Kokeellisen koulufysiikan kurssia. 

Sivuaineiden opinnot 

Sivuaineopintoihin tulee liittää vähintään yksi yhdistelmä seuraavista: 

 Opettajan pedagogisia opintoja 25 op ja perusopinnot 25 op yhdestä koulussa 

opetettavasta aineesta 

 Perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op yhdestä koulussa opetettavasta ai-

neesta 

 Perusopinnot 25 op kahdesta koulussa opetettavasta aineesta 

Opettajan pedagogisia opintoja suositellaan joka tapauksessa aloitettaviksi kandidaatti-

vaiheessa. Suositeltavia koulussa opetettavia aineita sivuaineiksi ovat matematiikka, ke-

mia ja tietojenkäsittelytiede. Myös muut koulussa opetettavat aineet ovat sallittuja sivu-

aineita. 
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Opettajan pedagogisia opintoja suositellaan suoritettavaksi seuraavan ajoitussuosituk-

sen mukaan: 

Opettajan pedagogiset opinnot 25 op sivuai-

neopintoina 

kandidaatti maisteri 

koodi opintojakso 1  2  3  4  5  

s k s k s k s k s k 

2310211 Oppimisen ja kehityksen perusteet 
5 op 

  x        

2310212 Orientoituminen kasvatus- ja kou-
lutusalalle 2 op 

  x        

2310231 Orientoiva harjoittelu H1 3 op   x        

2310230 Erityispedagoginen näkökulma op-
pimisen tukemiseen 5 op 

   x       

2310231 Vuorovaikutus moninaisissa ym-
päristöissä 5 op ** 

    x      

 Toinen seuraavista: **           

2310232 Kasvatus kestävään tulevaisuu-
teen 5 op 

    x  o  o  

2310233 Kasvatus moninaisuuden kulttuu-
reissa 5 op 

     x  o   

**) Opettajan pedagogiset opinnot on mahdollista suorittaa myös siten, että kandidaa-

tintutkintoon sisällytettävässä 25 op:n kokonaisuudessa suoritetaan perusharjoittelu H2 

(2310215) ja opintojakso 2310214. Tällöin opintojaksot 2310231 ja 2310232 /2310233 siir-

tyvät maisterin tutkintoon sisällytettävään 35 op:n kokonaisuuteen. 

Muita vapaasti valittavia opintoja suoritetaan siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tu-

lee vähintään 180 opintopistettä. 
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Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 op), fysiikan aineenopettajan ja luokan-

opettajan koulutus 

Tutkinnon rakenne ja opintojen ohjeellinen ajoittuminen kandidaatti 

koodi opintojakso 1  2  3  

s k s k s k 

 Yleisopinnot 4 op 

1131000 Yliopisto-opinnot käyntiin 1 op x      

1131001 Kandidaatintutkinnon HOPS 1 op x      

3315140 Johdantokurssi luonnontieteisiin ja matematiikkaan 

1 op 

x      

8020210 Fysiikan tiedonhaku 1 op     x  

 Kieli- ja viestintäopinnot 9 op 

8012302 Ruotsia fysiikan, kemian ja matematiikan opiskeli-

joille 3 op 

  o o o  

8013327 English Academic Reading Skills for Mathematics, 

Physics and Chemistry 2 op 

 o o o   

8011305 Kirjoitusviestintää fysiikan, kemian ja matematiikan 

opiskelijoille 2 op 

  o o o o 

8011449 Puheviestintää luonnontieteiden ja metsätieteiden 

opiskelijoille 2 op 

  o o o o 

3314000 Fysiikan perusopinnot 25 op 

3310001 Fysiikan peruskurssi I 5 op x      

3310002 Fysiikan peruskurssi II 4 op x      

3310003 Fysiikan peruskurssi III 5 op  x     

3310004 Fysiikan peruskurssi IV 5 op  x     

3310005 Fysiikan perustyöt 6 op o o     
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3314150 Fysiikan perus- ja aineopinnot opettajille 70 op 

3314000 Fysiikan perusopinnot 25 op x x     

3311006 Fysiikan matemaattiset menetelmät 4 op   x    

3311012 Mekaniikka 4 op   x    

3311017 Termofysiikka 4 op    x   

3311016 Sähkömagnetismi 4 op    x   

3311005 Fotoniikka 4 op     x  

3311010 Kvantti- ja atomifysiikka 4 op      x 

3311027 Tutkimusperustaisen fysiikan opetuksen perusteet 5 

op 

    x  

3311011 Laboratoriotyöskentelyn perusteet opettajille 2 op *     x  

3311008 Kokeellisen koulufysiikan kurssi 4 op *      x 

 LuK-seminaari     x  

3311410 Fysiikan kandidaatintutkielma 10 op     o o 

3311400 Fysiikan kandidaatintutkielman kypsyysnäyte 0 op     o o 

*) Kurssi Laboratoriotyöskentelyn perusteet opettajille edellytetään suoritetuksi ennen 

Kokeellisen koulufysiikan kurssia. 

Sivuaineiden opinnot 

Sivuaineopintoihin tulee liittää vähintään kaksi kokonaisuutta seuraavista: 

 Opettajan pedagogisia opintoja 25 op 

 Luokanopettajan monialaisia opintoja 25 op 

 Perusopinnot 25 op toisesta koulussa opetettavasta aineesta tai muusta tut-

kinnon kokonaisuuden kannalta mielekkäästä aineesta. 

 Aineopinnot 35 op toisesta koulussa opetettavasta aineesta tai muusta tutkin-

non kokonaisuuden kannalta mielekkäästä aineesta (edellyttää perusopintoja 

kyseisestä aineesta). 
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Opettajan pedagogisia opintoja suositellaan joka tapauksessa aloitettaviksi kandidaatti-

vaiheessa. Suositeltavia koulussa opetettavia aineita sivuaineiksi ovat matematiikka, ke-

mia ja tietojenkäsittelytiede. Myös esimerkiksi erityispedagogiikan opinnot tai rehtorin 

pätevyyden antavat opetushallinnon perusopinnot voivat olla sopivia vaihtoehtoja si-

vuaineopinnoiksi. 

Opettajan pedagogisia opintoja ja luokanopettajan monialaisia opintoja suositellaan 

suoritettavaksi seuraavan ajoitussuosituksen mukaan: 

 kandidaatti maisteri 

koodi opintojakso 1  2  3  4  5  

s k s k s k s k s k 

Opettajan pedagogiset opinnot 25 op sivuaineopintoina         

2310211 Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 
op 

  x        

2310212 Orientoituminen kasvatus- ja koulu-
tusalalle 2 op 

  x        

2310231 Orientoiva harjoittelu H1 3 op   x        

2310230 Erityispedagoginen näkökulma oppi-
misen tukemiseen 5 op 

   x       

2310231 Vuorovaikutus moninaisissa ympä-
ristöissä 5 op ** 

    x      

 Toinen seuraavista: **           

2310232 Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 
5 op 

    x      

2310233 Kasvatus moninaisuuden kulttuu-
reissa 5 op 

     x  o   

Luokanopettajan monialaiset opinnot 25 op sivuaineopintoina 

2310001 Tekstitaidot ja kielitieto 5 op x          

2310003a Tutkiva oppiminen luonnontieteiden 
opetuksessa ja oppimisessa, osa 1  
3,5 op 

 x         

2130003b Tutkiva oppiminen luonnontieteiden 
opetuksessa ja oppimisessa, osa 2  
1,5 op 

  x        

2310002 Kirjallisuuskasvatus 5 op    x       

2320453 Taito- ja taideaineiden pedagogiikan 
perusteet 1 5 op 

   x       

 Katsomusaineen pedagogiikan pe-
rusteet + soveltava draama 3 + 2 op 

   o  x     

**) Opettajan pedagogiset opinnot on mahdollista suorittaa myös siten, että kandidaa-

tintutkintoon sisällytettävässä 25 op:n kokonaisuudessa suoritetaan perusharjoittelu H2 
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(2310215) ja opintojakso 2310214. Tällöin opintojaksot 2310231 ja 2310232 /2310233 siir-

tyvät maisterin tutkintoon sisällytettävään 35 op:n kokonaisuuteen. 

Muita vapaasti valittavia opintoja suoritetaan siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tu-

lee vähintään 180 opintopistettä.  

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 op), fyysikko 

Tutkinnon rakenne ja opintojen ohjeellinen ajoit-

tuminen 

kandidaatti maisteri 

koodi opintojakso 1  2  3  4  5  

s k s k s k s k s k 

 Yleisopinnot 4 op 

1131000 Yliopisto-opinnot käyntiin 1 op x          

1131001 Kandidaatintutkinnon HOPS 1 op x          

3315140 Johdantokurssi luonnontieteisiin ja 

matematiikkaan 1 op 

x          

8020210 Fysiikan tiedonhaku 1 op     x      

 Kieli- ja viestintäopinnot 9 op 

8012302 Ruotsia fysiikan, kemian ja matema-

tiikan opiskelijoille 3 op 

  o o o      

8013327 English Academic Reading Skills for 

Mathematics, Physics and Chemis-

try 2 op 

 o o o       

8011305 Kirjoitusviestintää fysiikan, kemian 

ja matematiikan opiskelijoille 2 op 

  o o o o     

8011449 Puheviestintää luonnontieteiden ja 

metsätieteiden opiskelijoille 2 op 

  o o o o     

3314000 Fysiikan perusopinnot 25 op 

3310001 Fysiikan peruskurssi I 5 op x          

3310002 Fysiikan peruskurssi II 4 op x          

3310003 Fysiikan peruskurssi III 5 op  x         

3310004 Fysiikan peruskurssi IV 5 op  x         

3310005 Fysiikan perustyöt 6 op o o         

3314101 Fysiikan perus- ja aineopinnot 80 op 

3314000 Fysiikan perusopinnot 25 op x x         
3311006 

Fysiikan matemaattiset menetelmät 

4 op 

  x        

3311012 Mekaniikka 4 op   x        

3311017 Termofysiikka 4 op    x       
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3311016 Sähkömagnetismi 4 op    x       

3311005 Fotoniikka 4 op     x      

3311010 Kvantti- ja atomifysiikka 4 op      x     

3311001 Aineopintojen laboratoriotyöt I 5 op   x x       

3311002 Aineopintojen laboratoriotyöt II 6 op     x x     

 LuK-seminaari     x      

3311410 Fysiikan kandidaatintutkielma 10 op     o o     

3311400 Fysiikan kandidaatintutkielman kyp-

syysnäyte 0 op 

    o o     

 Valinnaiset aineopinnot 10 op 

3311022 Numeerisen laskennan alkeet 4 op  o  o  o     

3311018 Tähtitieteen perusteet 5 op  o  o  o     

3312069 Signaalinkäsittelyn perusteet 3 op    o  o  o  o 

3311025 Säteilyfysiikkaa 2op   o  o      

3351803 Meteorologian perusteet 4 op           

3311020 *) Verkkokursseja 5 op o o o o o o     

*) Fysiikan aineopintoihin voi sisällyttää vapaavalintaisina opintoina enintään 5 op 

verkkokursseja fysiikan eri osa-alueilta. Kurssin hyväksymisestä osaksi fysiikan opin-

toja tulee aina sopia etukäteen vastuuhenkilön (Martti Mäkinen) kanssa. Verkkokurssit 

voidaan hyväksyä osaksi fysiikan opintoja, jos 

a) niiden sisältö vastaa vaativuudeltaan vähintään aineopintojen tasoa 

b) kurssien sisältö ei ole päällekkäinen Joensuun kampuksen fysiikan opetuksen kanssa 

c) niiden suorittamisesta toimitetaan vastuuhenkilölle luotettava todistus 

 

Sivuaineiden opinnot  

Sivuaineopintoina on suoritettava joko yhden sivuaineen perus- ja aineopinnot (25+35 

op) tai kahden sivuaineen perusopinnot (25+25 op). Suositeltavia sivuaineita ovat mate-

matiikka, kemia, tietojenkäsittelytiede ja tilastotiede. 

Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 

vähintään 180 opintopistettä. 

Opintolinjan vaihto 

Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon jälkeen opin-

tolinjaansa fyysikkolinjalta opettajalinjalle, edellytetään häneltä täydentävinä opintoina 

kurssien ’Laboratoriotyöskentelyn perusteet opettajille’, ’Kokeellinen koulufysiikka’ ja 

’Tutkimusperustaisen fysiikan opetuksen perusteet’ suorittamista. Opettajalinjalta fyy-

sikkolinjalle siirtyviltä ei edellytetä täydentäviä opintoja. 
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Mikäli opiskelija vaihtaa pääaineensa fysiikkaan tai tulee uutena opiskelijana Itä-Suo-

men yliopistoon tavoitteenaan suorittaa filosofian maisterin tutkinto fysiikasta, häneltä 

edellytetään aiemmin suoritetut fysiikan perus- ja aineopinnot tai näitä vastaava opin-

tokokonaisuus; muussa tapauksessa häneltä voidaan edellyttää täydentäviä opintoja. 

Täydentävistä opinnoista päätetään henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa. 
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Filosofian maisterin tutkinto (120 op), fysiikan aineenopettajan koulutus 

Tutkinnon rakenne ja opintojen ohjeellinen ajoittuminen maisteri 

koodi opintojakso 4  5  

s k s k 

 Yleisopinnot 1 op     

3310302 Maisterin tutkinnon HOPS 1 op x    

 Kieli- ja viestintäopinnot 2 op     

8013328 Advanced English Academic and Professional Communica-

tion for Mathematics, Physics, Chemistry and Computer Sci-

ence 2 op 

o o   

3314250 Fysiikan syventävät opinnot opettajille 60 op     

3312074 Tutkimusperustainen fysiikan opetus - syventävä osuus 5 op o  o  

3312076 Teknologisten prosessien suunnittelu ja toteutus koulussa 2 

op 

o  o  

3312077 Kvantitatiivisten luonnontieteiden tiedon rakentumisprosessit 

4 op 

 o  o 

3317474  Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan aineenopet-

tajakoulutuksessa 5 op 

  o o 

3312004 Fysiikan historia 5 op  o  o 

3312021 Materiaalifysiikka 4 op  o  o 

3312075 Fysiikan opettajien syventävät työt 5 op x x   

3312005 Fysiikan pro gradu -seminaari 2 op   x  

3312450 Fysiikan pro gradu -tutkielma 20 op   x x 

3312400 Fysiikan pro gradu -tutkielman kypsyysnäyte 0 op   o o 

 Valinnaiset syventävät opinnot 8 op o o o o 

 

Sivuaineiden opinnot  

Luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintojen tulee yhdessä sisältää 

opettajan pedagogiset opinnot 60 op ja toisen koulussa opetettavan aineen perus- ja ai-

neopinnot 25+35 op. Sivuaineopintoihin voivat kuulua myös kolmannen opetettavan 

aineen perus- ja aineopinnot tai rehtorin pätevyyden antavat opetushallinnon perus-

opinnot. 

  



Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta // UEF 61

Opettajan pedagogisten opintojen 35 op:n kokonaisuus suositellaan suoritettavaksi seu-

raavan ajoitussuosituksen mukaan:  

Opettajan pedagogiset opinnot 35 op sivuai-

neopintoina 

kandidaatti maisteri 

koodi opintojakso 1  2  3  4  5  

s k s k s k s k s k 

2310214 Opetus- ja oppimisprosessin suunnit-

telu, toteutus ja arviointi 3 op 

      x    

2310215 Perusharjoittelu H2 7 op       x    

2310234 Opetuksen eheyttäminen ja tutkiva 

opettajuus 3 op 

       x   

2310235 Syventävä harjoittelu H3 7 op        x   

2310236 Monialainen opettajuus 5 op       o  x  

2310237 Soveltava harjoittelu H4 5 op          x 

 Yksi seuraavista (ei samaa kuin kandi-

daatin tutkinnossa): 

          

2310232 Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 

op 

    x  o  o  

2310233 Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 

5 op 

     x  o   

2310238 Kehittävä ja jaettu asiantuntijuus 5 op           

Muita vapaasti valittavia opintoja suoritetaan siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi 

tulee vähintään 120 opintopistettä. 
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Filosofian maisterin tutkinto (120 op), fysiikan aineenopettajan ja luokanopettajan 

koulutus 

Tutkinnon rakenne ja opintojen ohjeellinen ajoittuminen   maisteri 

koodi opintojakso 3  4  5  

s k s k s k 

 Yleisopinnot 1 op       

3310302 Maisterin tutkinnon HOPS 1 op   x    

 Kieli- ja viestintäopinnot 2 op       

8013328 Advanced English Academic and Professional Com-

munication for Mathematics, Physics, Chemistry and 

Computer Science 2 op 

  o o   

3314250 Fysiikan syventävät opinnot opettajille 60 op       

3312075 Tutkimusperustainen fysiikan opetus - syventävä 

osuus 5 op 

  o  o  

3312076 Teknologisten prosessien suunnittelu ja toteutus kou-

lussa 2 op 

  o  o  

3312077 Kvantitatiivisten luonnontieteiden tiedon rakentumis-

prosessit 4 op 

   o  o 

3317474  
Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan ai-

neenopettajakoulutuksessa 5 op 

    o o 

3312004 Fysiikan historia 5 op    o  o 

3312075 Fysiikan opettajien syventävät työt 5 op   x x   

3312021 Materiaalifysiikka 4 op    o  o 

3312005 Fysiikan pro gradu -seminaari 2 op     x  

3312450 Fysiikan pro gradu -tutkielma 20 op     x x 

3312400 Fysiikan pro gradu -tutkielman kypsyysnäyte 0 op     o o 

 Valinnaiset syventävät opinnot 8 op   o o o o 
 Opettajan pedagogiset opinnot 35 op sivuai-

neopintoina 
      

2310214 Opetus- ja oppimisprosessin suunnittelu, toteutus ja 
arviointi 3 op 

  x    

2310215 Perusharjoittelu H2 7 op   x    

2310234 Opetuksen eheyttäminen ja tutkiva opettajuus 3 op    x   

2310235 Syventävä harjoittelu H3 7 op    x   

2310236 Monialainen opettajuus 5 op   o  x  

2310237 Soveltava harjoittelu H4 5 op      x 

 Yksi seuraavista (ei samaa kuin kandidaatin tutkin-
nossa): 
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2310232 Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op x  o  o  

2310233 Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 5 op  x  o   

2310238 Kehittävä ja jaettu asiantuntijuus 5 op       

 Luokanopettajan monialaiset opinnot 35 op sivu-
aineopintoina 

      

2320454  Taito- ja taideaineiden pedagogiikan perusteet 2 8 op  x      

2320455  Taito- ja taideaineiden pedagogiikan perusteet 3 8 op   x     

2310004  Matematiikan pedagogiset perusteet 7 op    x    

2310005  Yhteiskuntalähtöisyys historia- ja  
luonnontiedekasvatuksessa 7 op  

   x   

 Monialaisten valinnainen opintojakso 5 op    o o o o 

 

Sivuaineiden opinnot 

Luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintojen tulee yhdessä sisältää 

opettajan pedagogiset opinnot 60 op ja luokanopettajan monialaiset opinnot 60 op. Si-

vuaineopintoihin suositellaan sisällytettävän myös toisen koulussa opetettavan aineen 

(esimerkiksi matematiikan, kemian tai tietojenkäsittelytieteen), muun tutkinnon kan-

nalta mielekkään sivuaineen (esimerkiksi erityispedagogiikan) perus- ja aineopinnot tai 

rehtorin pätevyyden antavat opetushallinnon perusopinnot. 

Opettajan pedagogisten opintojen ja luokanopettajan monialaisten opintojen 35 op:n ko-

konaisuudet suositellaan suoritettavaksi seuraavan ajoitussuosituksen mukaan:  

Opettajan pedagogiset opinnot 35 op sivuai-

neopintoina 

kandidaatti maisteri 

koodi opintojakso 1  2  3  4  5  

s k s k s k s k s k 

2310214 Opetus- ja oppimisprosessin suun-
nittelu, toteutus ja arviointi 3 op 

      x    

2310215 Perusharjoittelu H2 7 op       x    

2310234 Opetuksen eheyttäminen ja tutkiva 
opettajuus 3 op 

       x   

2310235 Syventävä harjoittelu H3 7 op        x   

2310236 Monialainen opettajuus 5 op       o  x  

2310237 Soveltava harjoittelu H4 5 op          x 

 Yksi seuraavista (ei samaa kuin kan-
didaatin tutkinnossa): 
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2310232 Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 
5 op 

    x  o  o  

2310233 Kasvatus moninaisuuden kulttuu-
reissa 5 op 

     x  o   

2310238 Kehittävä ja jaettu asiantuntijuus 5 
op 

          

 Luokanopettajan monialaiset opinnot 35 op sivuaineopintoina  

2320454  Taito- ja taideaineiden pedagogiikan 
perusteet 2 8 op  

    x      

2320455  Taito- ja taideaineiden pedagogiikan 
perusteet 3 8 op  

     x     

2310004  Matematiikan pedagogiset perusteet 
7 op  

      x    

2310005  Yhteiskuntalähtöisyys historia- ja 
luonnontiedekasvatuksessa 7 op  

       x   

 Monialaisten valinnainen opintojakso 
5 op  

      o o o o 

Muita vapaasti valittavia opintoja suoritetaan siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi 

tulee vähintään 120 opintopistettä. 

Filosofian maisterin tutkinto (120 op), fysiikka 

Tutkinnon rakenne ja opintojen ohjeellinen ajoittuminen maisteri 

koodi opintojakso 4  5  

s k s k 

 Yleisopinnot 1 op     

3310302 Maisterin tutkinnon HOPS 1 op x    

 Kieli- ja viestintäopinnot 2 op     

8013328 Advanced English Academic and Professional Communica-

tion for Mathematics, Physics, Chemistry and Computer Sci-

ence 2 op 

o o   

3314202 Fysiikan syventävät opinnot 90 op     

3312057 Fotoniikan matemaattiset menetelmät 4 op x    

3312063 Viestintätaidot 4 op x    

3312016 Kvanttifysiikka 4 op x    

3312008 Fysikaalinen optiikka 4 op x    

3312052 Luonnontieteilijän data- ja virheanalyysi 2 op x    

3312032 Syventävien opintojen mittausmenetelmäkurssi ja syventävät 

työt 17 op 

x x x  

3312021 Materiaalifysiikka 4 op  x   

3312005 Fysiikan pro gradu -seminaari 2 op   x  

3312410 Fysiikan pro gradu -tutkielma 30 op   x x 

3312400 Fysiikan pro gradu -tutkielman kypsyysnäyte 0 op   o o 

3312056 Epälineaarinen optiikka 4 op   x  



Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta // UEF 65

3312055 Fotoniikan ja optiikan perusteet 4 op x    

3312012 Harjoittelu 2-6 op  kesä  

3312059 Kvanttioptiikka 4 op   x  

3312058 Laserfysiikka 4 op   x  

3312020 Materiaalien optisten ominaisuuksien mallintaminen 4 op  x   

3312060 Mikro- ja nanofotoniikka 4 op  x   

3312025 Näyttöteknologia 5 op   x  

3312064 Optinen suunnittelu I: geometrinen optiikka 4 op  x   

3312027 Optinen suunnittelu II: numeerinen mallintaminen 4 op   x  

3312048 Optisen tietoliikennetekniikan komponentit 4 op  x   

3312071 Laitteistojen kontrollointi graafisen ohjelmoinnin avulla 2 op   x  

3312039 Paperi- ja painotuotteiden optiset ominaisuudet 4 op  kesä  

3312031 Spektrikuvauslaitteet 5 op   x  

3312069 Signaalinkäsittelyn perusteet 3 op  o  o 

3312073 Fotoniikan sovellukset (4 op)  
  x  

3312062 Värioppi 4 op  x   

 

Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 

vähintään 120 opintopistettä. 
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Kansainvälinen maisteriohjelma fysiikassa 

 
Master’s Degree Programme in Photonics 
 
Master’s Degree Programme in Photonics is an international two year full time study pro-
gram. Degree consists of 120 ECTS credits of studies in one main subject, photonics. 
 
Learning objectives 
 
The objective of Master’s degree in photonics is to give students good expertise on mod-
ern optics and photonics in both theoretical and experimental level. This contains ability 
to understand optical phenomena, design and analysis of optical systems, fabrication 
methods of photonics structures, and ability to scientific and technical communication in 
photonics. This all gives capability to work in photonics related companies as an expert 
and developer, and to continue to PhD studies in photonics. The education is based on 
high-quality photonics research in the department. 
 
Filosofian maisterin tutkinto (120 op), pääaine fotoniikka/ fysiikka 
 

Koodi opintojakso op 

Yleisopinnot (1 op) 
 

3310302 Maisterin tutkinnon HOPS 1 op 

3310306 MATLABin perusteet* 2 op 

*kurssi on pakollinen niille opiskelijoille, joiden pääaine on fotoniikka 
 

Kieli- ja viestintäopinnot (2 op) 
 

English academic and professional communication for 
 

Students of natural sciences and forestry (8013449)** 2 op 

**Kurssi on pakollinen niille opiskelijoille, joiden pääaine on fysiikka 
 

3314231 Fotoniikan syventävät opinnot (vähintään 117 op)  
 

3312056 Epälineaarinen optiikka 4 op 

3312055 Fotoniikan ja optiikan perusteet 4 op 

3312057 Fotoniikan matemaattiset menetelmät 4 op 

3312008 Fysikaalinen optiikka  4 op 

3312016 Kvanttifysiikka 4 op 

3312059 Kvanttioptiikka 4 op 

3312058 Laserfysiikka 4 op 

3312052 Luonnontieteilijän data- ja virheanalyysi 2 op 

3312021 Materiaalifysiikka  4 op 

3312020 Materiaalien optisten ominaisuuksien mallintaminen 4 op 
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3312060 Mikro-ja nanofotoniikka 4 op 

3312064 Optinen suunnittelu I 4 op 

3312027 Optinen suunnittelu II 4 op 

3312048 Optisen tietoliikennetekniikan komponentit 4 op 

3312071 Laitteistojen kontrollointi graafisen ohjelmoinnin avulla 2 op 

3312073 Fotoniikan sovellukset 4 op 

3312062 Värioppi 4 op 

3312032 Syventävien opintojen mittausmenetelmäkurssi ja syventävät työt 17 
op 

 

3312063 Viestintätaidot 4 op 

3312005 Pro gradu -seminaari 2 op 

3312420 Pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte 30 op 

Vapaaehtoisesti suoritettavia ylimääräisiä kursseja: 
 

3312012 Harjoittelu (2-6 op)  
 

3312025 Näyttöteknologia (5 op)  
 

3312039 Paperi- ja painotuotteiden optiset ominaisuudet (4 op) 
 

3312031 Spektrikuvauslaitteet (5 op)  
 

1131003 Orientation for International Students (1 op) 
 

8014301 Suomi 1 (4 op) (kurssi on tarkoitettu tutkinto-opiskelijoille)  
 

8014300 Survival Finnish (2 op) (kurssi on tarkoitettu vaihto-opiskelijoille) 
 

3312069 Basics of Signal Processing (3 op) 
 

8031004 Universtiy Computing Skills lectures (1 op) 
 

8031005 Universtiy Computing Skills practices (1 op)  
 

8031003 Universtiy Study Skills (1 op)  
 

3621666 Orientation to Innovation – Epic Challenge 
 

3313002 Optiikan kesäkoulu (2 - 5 op) 
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Code Course Oblig-

atory 
course 

Period Timing ECTS 

 
GENERAL STUDIES 

    

1131003 Orientation for International 
Students 

No 1 1st year 1 

3310302 Study Planning Yes 1 1st year 1 

3312063 Communication Skills Yes 1-2 1st year 4 

3312005 Undergraduate Seminar Yes 1-2 2nd year 2 

8014301 Finnish 1  No 1 1st year 
(degree 
students) 

4 

8014300 Survival Finnish  No 3 Only for 
exchange 
students 

2 

8031004 University Computing Skills 
lectures 

No 1 1st year 1 

8031005 University Computing Skills 
practices 

No 1 1st year 1 

8031003 University Study Skills No 1 1st year 1  
CORE  

    

3312055 Photonics and Optics Fun-
damentals 

Yes 1 1st year 4 

3312008 Physical Optics  Yes 2 1st year 4 

3312021 Material Physics  Yes 3 1st year 4 

3312016 Quantum Physics  Yes 2 1st year 4  
LABORATORY 

    

3312032 Advanced Measurements 
and Laboratory Practice 

Yes 1 1st year 2 

3312032 Laboratory Practice 1 Yes 2-4 1st year 9 

3312032 Laboratory Practice 2 Yes Autumn 
semester 

2nd year 3 

3312032 Laboratory Practice 3 Yes Autumn 
semester 

2nd year 3 

3312071 Graphical programming for 
setup control 

Yes 1 2nd year 2 

 
WAVES AND 
SCATTERING 

    

3312060 Micro- and nanophotonics Yes 4 1st year 4 

3312064 Optical Design 1 Yes 3 1st year 4 

3312027 Optical Design 2 Yes 1 2nd year 4  
LIGHT AND MATTER 

    

3312020 Light and Matter Yes 4 1st year 4 

3312059 Quantum Optics Yes 2 2nd year 4 

3312056 Nonlinear Optics Yes 2 2nd year 4 

3312058 Laser Physics Yes 1 2nd year 4  
DISPLAYS, COLORS, 
APPLICATIONS 

   

3312062 Color Science Yes 3 1st year 4 

3312073 Applications of Photonics Yes 2 2nd year 4 

3312031 Spectral Imaging Devices No 1-2 2nd year 5 

3312025 Display Technology No 2 2nd year 5 
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3312048 Components for optical tel-
ecommunications 

Yes 4 1st year 4 

3312039 Paper and Printing Optics No summer 4  
OTHERS 

    

3310306 MATLAB Fundamentals Yes 1 1st year 2 

3312057 Mathematical methods for 
Photonics 

Yes 1 1st year 4 

3312052 Data and Error Analysis in 
Natural Sciences 

Yes 2 1st year 2 

3312069 Basics of Signal Pro-
cessing 

No 3 
 

3 

3312012 Professional Training No summer 2-6 

3313002 Joensuu Summer School 
on Optics 

No summer 2-5 

  



UEF // Opinto-opas 2018-2019 70

KEMIA 

 

Kemiassa voidaan suorittaa luonnontieteiden kandidaatin (LuK), filosofian maisterin 

(FM), filosofian lisensiaatin (FL) sekä filosofian tohtorin (FT) tutkintoja. Laitoksella toi-

mii kansainvälinen maisteriohjelma, ”Master’s Degree Programme for Research Che-

mists”, jonka opetussuunnitelma on erillisenä osiona oppaassa.  

Kemian laitos on vahvasti suuntautunut tutkijakoulutukseen ja tutkimukseen. Laitok-

sella tehtävällä tutkimuksella ratkotaan maailmanlaajuisia ympäristöterveyteen, hyvin-

vointiin, turvalliseen ja tehokkaaseen energian tuotantoon sekä kestävää kehitystä edis-

täviin materiaaleihin liittyviä kysymyksiä hakemalla uusia kemiaan perustuvia ratkai-

suja ja parantamalla tuotteiden jalostusastetta. Laitoksen tutkimusprofiilin ytimessä 

ovat biotalouden ja biolääketieteen sovellukset, toiminnalliset materiaalit fotoniikassa, 

valontuotossa sekä energiasovelluksissa sekä polymerointi- ja ympäristökatalyyttien ke-

hitys. Tutkimuksen ja uusien avausten lähtökohtana on vahva ja laadukas perustutki-

mus. Perustutkimuksessa tuotettua osaamista sovelletaan ja siirretään elinkeinoelämän 

käyttöön kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.  

Kemian alalla voi suorittaa kemistin, kemistitutkijan, kemian aineenopettajan tai ke-

mian aineenopettajan ja luokanopettajan tutkinnot. Jokaisessa koulutusohjelmassa suo-

ritetaan aluksi luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK, 180 op) ja sen jälkeen filoso-

fian maisterin tutkinto (FM, 120 op).  

Kemistin ja kemistitutkijan koulutusohjelmassa opiskelija valitsee opintojen syventä-

vässä vaiheessa epäorgaanisen kemian, fysikaalisen kemian, materiaalikemian tai or-

gaanisen kemian linjan. Koulutusohjelmasta riippuen sivuaineet voivat olla fysiikka, 

matematiikka, biologia, tietojenkäsittelytiede, biokemia, kauppatiede, oikeustiede tai 

ympäristötieteet. Opintoihin sisältyy luentokurssien ja laboratoriotöiden lisäksi osallis-

tumista tutkimustyöhön laitoksen tutkimusryhmissä.  

Kemian aineenopettajan koulutusohjelmaan hakeudutaan suoravalinnan kautta tai 

opintojen alkuvaiheessa Soveltavan kasvatustieteen ja opettajan koulutuksen osaston 

järjestämän erillisen hakumenettelyn kautta. Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoi-

suusvaatimuksista (14.12.1998/986) määrittelee, että peruskoulun aineenopettajan on 

suoritettava maisterin tutkinto, kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopis-

teen laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen perus- ja aine-
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opinnot sekä vähintään 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Lu-

kion aineenopettajan kelpoisuuden saadakseen on suoritettava lisäksi yhdessä opetetta-

vassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat vähintään 120 opintopisteen laa-

juiset opetettavan aineen syventävät opinnot tutkinnon pääaineessa. 

Kemian aineenopettajan ja luokanopettajan koulutusohjelmassa suorittamalla sivuai-

neena Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston järjestämät Perus-

opetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op) 

saadaan kelpoisuus opettaa perusopetuksen alemmilla luokilla (1-6). Lisäksi koulutus-

ohjelmassa suoritetaan sivuaineopintoina opettajan pedagogiset opinnot (60 op) (ks kel-

poisuus yllä). 

Siirtyminen kemistitutkijan koulutusohjelmaan 

Kemistin koulutusohjelman opiskelija voi hakea opintojen ensimmäisinä vuosina ke-

mistitutkijan koulutusohjelmaan. Hakemus arvioidaan kemian opiskelumenestyksen ja 

haastattelun perusteella. Hakeminen tapahtuu kevään aikana. Lisätietoja saa suunnitte-

lijalta. 

Kemian opintojen arvostelu. 

Kemian luentokurssit, lopputentti ja tutkielmat arvostellaan asteikolla 0-5. Perus- ja ai-

neopintojen sekä syventävien opintojen kokonaisuudet määräytyvät opintopisteillä pai-

notetuista keskiarvoista. Opintokokonaisuuksiin vaadittavien opintojen ollessa suori-

tettu opiskelijan tulee ottaa yhteyttä kemian laitoksen suunnittelijaan opintokokonai-

suusmerkinnän saamiseksi.  
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Perustutkinnot 

 

Luonnontieteen kandidaatin tutkinnot kemiassa (180 op) 

Osaamistavoitteet 

Kemian tutkimukseen sekä kemian alan ammatillisiin käytäntöihin perustuvan kandi-

daattikoulutuksen perusteella opiskelija (1) tuntee kemian ja tutkintoon kuuluvien sivu-

aineiden tai niihin rinnastettavien kokonaisuuksien perusteet, omaa (2) valmiudet tie-

teelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin, (3) riittävän kieli-, viestintä- ja 

raportointitaidon, sekä (4) edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon (FM) johta-

vaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen. 

Seuraavaksi on kuvattu kemistin, kemistitutkijan ja kemian opettajan koulutusohjel-

mien tutkintorakenteet. 

Lyhenteet: vk = vuosikurssi, s = syyslukukausi, k = kevätlukukausi, o = voidaan suorit-

taa, x = suositeltu suoritusajankohta 

LUONNONTIETEEN KANDIDAATTI, KEMISTI, 180 OP OP 1. 

VK 

2. 

VK 

3. 

VK 

A. YLEISOPINNOT  3 op s k s k s k 

1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 x      

3410001 Kandidaatti-HOPS 1 x o     

3315140 Johdantokurssi luonnontieteisiin ja matema-

tiikkaan 

1 x      

B. KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT  11 op       

8012302 Ruotsia fysiikan, kemian ja matematiikan 

opiskelijoille 

3   o o   

8013327 English Academic Reading Skills for Chem-

istry, Mathematics and Physics 

2   o o   

8011305 Kirjoitusviestintää fysiikan, kemian ja mate-

matiikan opiskelijoille 

2   o o o o 

8011449 Puheviestintää luonnontieteiden ja metsä-

tieteiden opiskelijoille  

2   o o o o 

3410002 Kemian viestintä 2    x   

C. KEMIAN PERUS- JA AINEOPINNOT  85 op       

1. PAKOLLISET KEMIAN OPINNOT  60 op       
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3410101 Kemian perusteet  6 x      

3410102 Kemian perustyöt 3 x      

3410201 Analytiikan perusteet 2 x      

3410222 Analyyttinen kemia  4  x     

3410103 Epäorgaaninen kemia 5     x  

3410104 Fysikaalinen kemia I 6  x     

3410202 Fysikaalinen kemia II 3  x     

3410203 Fysikaalinen kemia III 7   x    

3410105 Orgaaninen kemia I 5   x    

3410204 Orgaaninen kemia II 5    x   

3410205 Orgaanisen kemian työmenetelmät 2   x    

3410206A Epäorgaanisen kemian aineopintojen työt: 

Ionireaktiot 

1,5 o      

3410206B Epäorgaanisen kemian aineopintojen työt: 

Kvantitatiiviset työt 

2,5 o o     

3410207 Fysikaalisen kemian aineopintojen työt  4  o o o   

3410208 Orgaanisen kemian aineopintojen työt  4   o o   

2. MUUT KEMIAN OPINNOT: (3 KURSSIA) 15 op       

3410211 Kemian teknologia 5    o  o 

3410212 Kemian tietotekniikka 5   x  o  

3410213 Biologinen kemia 5    o  o 

3. TUTKIELMA JA SEMINAARI 10 op       

3410215 *Kandidaatin tutkielma 8      x 

3410217 Kypsyysnäyte LuK 0      x 

3410218 Kandidaattiseminaari 2      x 

D. SIVUAINEKOKONAISUUS/-KOKONAISUUDET 25-60 op o o o o o o 

E. MUUT OPINNOT, SITEN ETTÄ TUTKINNON 

MINIMILAAJUUDEKSI TULEE VÄHINTÄÄN 180 OP 

 
o o o o o o 

 

*Kandidaatin tutkielman aloittaminen edellyttää pakollisten kemian perus- ja aineopin-

tojen suorittamista. 
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LUONNONTIETEEN KANDIDAATTI, 

KEMISTITUTKIJA, 180 OP 

OP 1. VK 2. VK 3. VK 

A. YLEISOPINNOT 3 op s k s k s k 

1131000 Orientaatio yliopisto-opiske-

luun 

1 x      

3410001 Kandidaatti-HOPS  x o     

3315140 Johdantokurssi luonnontietei-

siin ja matematiikkaan 

1 x      

B. KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 11 op       

8012302 Ruotsia fysiikan, kemian ja 

matematiikan opiskelijoille 

3   o o   

8013327 English Academic Reading 

Skills for Chemistry, Mathe-

matics and Physics 

2   o o   

8011305 Kirjoitusviestintää fysiikan, ke-

mian ja matematiikan opiskeli-

joille 

   o o o o 

8011449 Puheviestintää luonnontietei-

den ja metsätieteiden opiskeli-

joille  

2   o o o o 

3410002 Kemian viestintä 2   x     

C. KEMIAN PERUS- JA AINEOPINNOT 89 op       

1. PAKOLLISET KEMIAN OPINNOT 64 op       

3410101 Kemian perusteet  6 x      

3410102 Kemian perustyöt 3 x      

3410201 Analytiikan perusteet 2 x      

3410222 Analyyttinen kemia  4  x     

3410103 Epäorgaaninen kemia 5     x  

3410104 Fysikaalinen kemia I 6  x     

3410202 Fysikaalinen kemia II 3  x     

3410203 Fysikaalinen kemia III 7   x    

3410105 Orgaaninen kemia I 5   x    

3410204 Orgaaninen kemia II 5    x   

3410205 Orgaanisen kemian työmene-

telmät 

2   x    

3410206A Epäorgaanisen kemian aine-

opintojen työt: Ionireaktiot 

1,5 o      
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3410206B Epäorgaanisen kemian aine-

opintojen työt: Kvantitatiiviset 

työt 

1,5 o o     

3410207 Fysikaalisen kemian aineopin-

tojen työt  

3  o o o   

3410208 Orgaanisen kemian aineopin-

tojen työt  

3   o o   

3410209 Laboratorioprojekti 7  Kesä    

2. MUUT KEMIAN OPINNOT: (3 KURSSIA) 15 op       

3410211 Kemian teknologia 5    o  o 

3410212 Kemian tietotekniikka  5 o  x    

3410213 Biologinen kemia 5    o  o 

3. TUTKIELMA JA SEMINAARI 10 op       

3410215 *Kandidaatin tutkielma 8      x 

3410217 Kypsyysnäyte LuK 0 op      x 

3410218 Kandidaattiseminaari 2      x 

D. SIVUAINEKOKONAISUUS/-

KOKONAISUUDET 

25-60 op o o o o o  

E. MUUT OPINNOT SITEN, ETTÄ TUTKINNON 

MINIMILAAJUUDEKSI TULEE VÄHINTÄÄN 180 OP 

o o o o o  

 

*Kandidaatin tutkielman aloittaminen edellyttää pakollisten kemian perus- ja aineopin-

tojen suorittamista. 
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LUONNONTIETEEN KANDIDAATTI, KEMIAN 

OPETTAJA, 180 OP 

OP 1. VK 2. VK 3. VK 

A. YLEISOPINNOT 3 op s k s k s k 

1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 x      

3410001 Kandidaatti-HOPS 1 x o     

3315140 Johdantokurssi luonnontieteisiin ja 

matematiikkaan 

1 x      

B. KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT  11 op       

8012302 Ruotsia fysiikan, kemian ja mate-

matiikan opiskelijoille 

3   o o   

8013327 English Academic Reading Skills 

for Chemistry, Mathematics and 

Physics 

2   o o   

8011305 Kirjoitusviestintää fysiikan, kemian 

ja matematiikan opiskelijoille 

2   o o o o 

8011449 Puheviestintää luonnontieteiden ja 

metsätieteiden opiskelijoille 

2   o o o o 

3410002 Kemian viestintä 2    x   

C. KEMIAN PERUS- JA AINEOPINNOT  71 op       

1. PAKOLLISET KEMIAN OPINNOT  60 op       

3410101 Kemian perusteet 6 x      

3410102 Kemian perustyöt 3 x      

3410201 Analytiikan perusteet 2 x      

3410222 Analyyttinen kemia  4  x     

3410103 Epäorgaaninen kemia 5     x  

3410104 Fysikaalinen kemia I 6  x     

3410202 Fysikaalinen kemia II 3  x     

3410203 Fysikaalinen kemia III 7   x    

3410105 Orgaaninen kemia I 5   x    

3410204 Orgaaninen kemia II 5    x   

3410205 Orgaanisen kemian työmenetel-

mät 

2   x    

3410210 Kokeellinen koulukemia 3    x   

3410206A Epäorgaanisen kemian aineopinto-

jen työt: Ionireaktiot 

1,5 o      

3410206B Epäorgaanisen kemian aineopinto-

jen työt: Kvantitatiiviset työt 

0,5  o o    
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3410207 Fysikaalisen kemian aineopintojen 

työt  

2 o o o    

3410208 Orgaanisen kemian aineopintojen 

työt  

2  o o    

3410225 Kemian opetuksen tietotekniikka 3   x    

2. MUUT KEMIAN OPINNOT: (1 PAKOLLINEN 

KURSSI) 

5 op       

3410224 Kemian historia ja Suomen kemi-

anteollisuus 

5   o o o o 

3. TUTKIELMA  6 op       

3410216 *Kandidaatin tutkielma 6      x 

3410217 Kypsyysnäyte LuK 0      x 

D. SIVUAINEKOKONAISUUS/-KOKONAISUUDET 25-85 op o o o o o o 

E. MUUT OPINNOT SITEN, ETTÄ TUTKINNON 

MINIMILAAJUUDEKSI TULEE VÄHINTÄÄN 180 OP 

o o o o o o 

 

*Kandidaatin tutkielman aloittaminen edellyttää pakollisten kemian perus- ja aineopin-

tojen suorittamista. 

 

Kemistitutkijoiden laboratorioprojekti  

Kemistitutkijaopiskelijat suorittavat Laboratorioprojektin (3410209, 7 op) neljä viikkoa 

kestävänä tutkimustyönä ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä ja kesällä pääsääntöi-

sesti kemian laitoksen omissa tutkimusryhmissä. Tutkimustyön lisäksi suoritukseen 

kuuluu neljään seminaariin osallistuminen ennen projektia, kirjallinen tutkimusraportti 

ja esitelmä syksyn seminaareissa.  

Laboratorioprojekti voidaan poikkeustapauksessa suorittaa myös laitoksen ulkopuoli-

sessa tutkimuslaitoksessa tai tutkimusryhmässä. Työn aiheen ja toteutuksen tulee olla 

laadultaan ja tutkimussisällöltään kemian laitoksessa tehtävää laboratorioprojektia vas-

taava. Opiskelija hankkii itse paikan ja hyväksyttää projektin aiheen kemian laitoksella 

viimeistään kuukautta ennen projektin alkua. Työkohteessa on oltava työlle nimetyt oh-

jaajat, projektissa esiteltävät tulokset on oltava julkisia ja sen kesto on vähintään kaksi 

kuukautta. Muut suoritusvaatimukset (seminaarit, raportti ja esitelmä) ovat samat kuin 

kemian laitoksen tutkimusryhmissä projektityötään tekevillä opiskelijoilla. 
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Sivuaineopinnot 

Tiedekunnan ohjeistuksen mukaisesti sivuaineopintoihin tulee sisältyä Luonnontietei-

den kandidaatin tutkinnossa vähintään yksi perusopintojen 25 op kokonaisuus. Yh-

teensä kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa suositellaan olevan vähintään 2 x 25 opin-

topistettä sivuaineopintoja. Kemian sivuaineopintoihin suositellaan fysiikan, matematii-

kan, biologian, biokemian, kauppatieteen, oikeustieteen, tietojenkäsittelytieteen tai ym-

päristötieteiden sivuaineopinnot tai HOPS-keskustelussa sovittu muu oppiaine tai opin-

tokokonaisuusyhdistelmä. 

Opettajan koulutusohjelmissa olevien tulee suorittaa tiedekunnan tutkintoja ja opintoja 

koskevien pysyväismääräysten mukaisesti opettajan pedagogisista opinnoista 25 op ko-

konaisuus LuK -tutkintoon. Loput 35 op opettajan pedagogisista opinnoista sisällyte-

tään FM -tutkintoon. Muina sivuaineena koulutusohjelmissa voivat olla fysiikka, mate-

matiikka tai tietojenkäsittelytiede. Kemian aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus-

ohjelmassa opiskelevilla on lisäksi mahdollisuus suorittaa Soveltavan kasvatustieteen ja 

opettajankoulutuksen osaston järjestämät Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja ai-

hekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op).  

Muut opinnot 

Muut opinnot suunnitellaan tukemaan kemian pääaineopintoja. Kemistin ja kemistitut-

kijan koulutusohjelmien sivuaineopintoihin ja/tai muihin opintoihin suositellaan mate-

matiikan ja/tai fysiikan opintoja.  Kemian oppiaineen tarjoamia muita opintoja ovat alla 

luetellut, joista Kemian harjoittelun ja Toimiminen kemian oppiaineen aputuutorina voi 

sisällyttää vaihtoehtoisesti myös FM-tutkintoon.  

 3410221 Kandidaatintutkinnon tutkimusprojekti (6 op)  

 3410219 Kemian harjoittelu (3 op) 

 3410004 Toimiminen kemian oppiaineen aputuutorina  (1 op) 

 
Lisäksi erityisesti kemistin ja kemistitutkijan tutkintoihin suositellaan suoritettavaksi 

Oikeustieteiden laitoksen järjestämä kurssi 5311716 Kemikaalilainsäädäntö ja -hallinto, 

3 op. Kurssi järjestetään joka toinen vuosi.  
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Filosofian maisterin tutkinto kemiassa (120 op) 

Osaamistavoitteet 

Kemian tutkimukseen sekä kemian alan ammatillisiin käytäntöihin perustuvan ja kan-

didaattikoulutusta syventävän maisterikoulutuksen perusteella opiskelija (1) tuntee sy-

vällisesti erityisesti valitsemansa kemian erikoistumisalueen, mutta myös muut kemian 

osa-alueet, mikä mahdollistaa kokonaisvaltaisen alan kehityksen seuraamisen, omaa (2) 

valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen, (3) hyvän kieli-, 

viestintä- ja raportointitaidon, (4) edellytykset tieteelliseen jatkokoulutukseen ja jatku-

vaan oppimiseen sekä (5) toimimiseen työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehit-

täjänä. 

Lyhenteet: vk = vuosikurssi, s = syyslukukausi, k = kevätlukukausi, o = voidaan suorit-

taa, x = suositeltu suoritusajankohta 

 
FILOSOFIAN MAISTERI, KEMISTI, 120 OP OP 1. VK 2. VK 

A. KIELI- JA MUUT OPINNOT  3 op s k s k 

3410301 Maisteri-HOPS 1 x    

8013328 
Advanced English Academic and Professional 
Communication for Chemistry, Computer Science, 
Mathematics and Physics  

2 o o   

B. KEMIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT 112 op     

  Erikoisopintojaksot 24-28 
Kts erillinen 
taulukko ajo-
ituksista 

  Työmenetelmäjaksot 6 
Kts erillinen 
taulukko ajo-
ituksista 

  Kemian syventävien opintojen työt 32     

3410321 Epäorg. kemian syventävien opintojen työt A 6 o o   

3410322 Epäorg. kemian syventävien opintojen työt B 6 o o   

3410323 Fysik. kemian syventävien opintojen työt A 3 o o   

3410324 Fysik. kemian syventävien opintojen työt B 3 o o   
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3410325 Materiaalikemian syventävien opintojen työt 3 o o   

3410326 Org. kemian syventävien opintojen työt A 5 o o   

3410327 Org. kemian syventävien opintojen työt B 6 o o   

3410370 Kemian loppukuulustelu 4-8    x 

3410353 Maisteriseminaari 2     x 

3410354 Kypsyysnäyte FM 0    x 

3410380  Kemian pro gradu  -tutkielma 40   x x 

C. MUUT OPINNOT 5 op o o o  
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FILOSOFIAN MAISTERI, KEMISTITUTKIJA, 120 OP OP 1. vk 2. vk 

A. Kieli- ja muut opinnot  3 op s k s k 

3410301 Maisteri-HOPS 1 x    

8013328 
Advanced English Academic and Professional Com-
munication for Chemistry, Computer Science, Mathe-
matics and Physics 

2 o o   

B. Kemian syventävät opinnot 112 op     

  Erikoisopintojaksot 24-28 
Kts erillinen 
taulukko ajo-
ituksista 

  Työmenetelmäjaksot 6 
Kts erillinen 
taulukko ajo-
ituksista 

  

Kemian syventävien opintojen työt 

Suoritettava oman linjan mukaiset laboratoriotyöt: 
(epäorg./fysik./org.kemia) syventävien opintojen A-
työt tai materiaalikemia syventävien opintojen 
työt) 

26 op     

3410321 Epäorg. kemian syventävien opintojen työt A 6 o o   

3410322 Epäorg. kemian syventävien opintojen työt B 3-6 o o   

3410323 Fysik. kemian syventävien opintojen työt A 3 o o   

3410324 Fysik. kemian syventävien opintojen työt B 3 o o   

3410325 Materiaalikemian syventävien opintojen työt 3 o o   

3410326 Org. kemian syventävien opintojen työt A 5 o o   

3410327 Org. kemian syventävien opintojen työt B 6 o o   

  Laaja tutkimusprojekti (linjan mukaisesti) 6  o o  

3410370 Kemian loppukuulustelu 4-8    x 

3410353 Maisteriseminaari 2    x 

3410354 Kypsyysnäyte FM 0    x 

3410380  Kemian pro gradu  -tutkielma 40   x x 

C. Muut opinnot 5 op o o o o 
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FILOSOFIAN MAISTERI, KEMIAN OPETTAJA, 120 OP OP 1. VK 2. VK 

A. KIELI- JA MUUT OPINNOT  3 op s k s k 

3410301 Maisteri-HOPS 1 x    

8013328 
Advanced English Academic and Professional Com-
munication for Chemistry, Computer Science, Mathe-
matics and Physics 

2 o o   

B. KEMIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT 60 op     

  Erikoisopintojaksot, yhteensä 16-17 

Kts erillinen 
taulukko ajo-
ituksista 

 
Alla olevista erikoisopintojaksoista on toinen pakolli-
nen opettajan koulutuksessa opiskeleville. Toisen voi 
suorittaa halutessaan muuna erikoisopintojaksona. 

 

3410320 Kemian tutkimusmenetelmiä opettajille  4 

5116379 
Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan ai-
neenopettajakoulutuksessa 

5 

 Työmentelmäjaksot 3  

3410368 

 

Kemian Luma-toiminta 

tai muu työmenetelmäjakso 

3 

 

Kts erillinen 
taulukko ajo-
ituksista 

  Kemian syventävien opintojen työt 15     

3410321 Epäorg. kemian syventävien opintojen työt A 4 o o   

3410323 Fysik. kemian syventävien opintojen työt A 3 o o   

3410325 Materiaalikemian syventävien opintojen työt 3 o o   

3410326 Org. kemian syventävien opintojen työt A 5 o o   

3410347 Loppukuulustelu (kemian opettaja) 3-4    x 

3410353 Maisteriseminaari 2    x 

3410354 Kypsyysnäyte FM 0    x 

3410352 Pro gradu -tutkielma (opettaja) 20   x x 

C. SIVUAINEOPINNOT 35 op o o o  

D. MUUT OPINNOT 22 op o o o  
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Kemistin ja kemistitutkijan maisteriopintojen ja tutkielman suoritusjärjestys 

1. Opiskelijan opintosuunnitelman (HOPS) tekeminen laitoksen professorin 

kanssa 

2. Syventävien opintojen työt 32 op kemisti/26 op kemistitutkija. Kemistitutkijat 

suorittavat oman päälinjan (epäorgaaninen/fysikaalinen/orgaaninen) mukai-

set syventävien opintojen A-työt tai materiaalikemian päälinjalla syventävien 

opintojen työt. Muiden linjojen töistä voi valita.  Osastot voi suorittaa halua-

massaan järjestyksessä. 

3. Laaja tutkimusprojekti 6 op (kemistitutkija). 

4. Tutkielma 40 op. Tutkielman voi aloittaa, kun syventävien opintojen työt ja 

laaja tutkimusprojekti on tehty kokonaan sekä viiteen (5) seminaariin on osal-

listuttu. Tutkielma aloitetaan aiheen yleisellä kirjallisuuskatsauksella (1kk). 

Tutkielman kokeellinen osa sisältää vähintään 4 kk täyspäiväistä työskente-

lyä. Kirjallisuusosan täydennys, tutkielman viimeistely 1 kk. 

5. Lopputentti 4- 8 op.  

6. Seminaari 2 op (yhteensä kymmeneen (10) seminaariin osallistutaan ja lisäksi 

pidetään oma seminaari). Kemian aineenopettajan ja kemian aineenopettajan 

ja luokanopettajan maisteriopintojen ja tutkielman suoritusjärjestys 

7. Opiskelijan opintosuunnitelman (HOPS) tekeminen laitoksen professorin 

kanssa 

8. Syventävien opintojen työt 15 op. Osastot voi suorittaa haluamassaan järjes-

tyksessä.  

9. Tutkielma 20 op. Tutkielman voi aloittaa, kun syventävien opintojen työt on 

tehty kokonaan sekä viiteen (5) seminaariin on osallistuttu. Tutkielman ajoi-

tus on syytä suunnitella siten, että opetusharjoittelu ei katkaise tutkielman te-

kemistä. 

10. Lopputentti 3-4 op. Lopputentin laajuus määräytyy pakollisen opettajakoulu-

tuksen erikoisopintojakson laajuuden perusteella. 

11. Seminaari 2 op (yhteensä kymmeneen (10) seminaariin osallistutaan ja lisäksi 

pidetään oma seminaari. 

Erikoistapauksissa opintoihin liittyviin aikataulukysymyksiin voi pyytää poikkeusta 

laitosjohtajalta.  

Kemian laboratoriotöiden sekä työmenetelmäkurssien laboratorioharjoitusten tekemi-

nen raskauden aikana on kielletty. 
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Erikoisopintojaksot  

Opiskelijan tulee koota erikoisopintojaksoista tarvittavat suoritukset FM -tutkintoonsa.  

Kemistin ja kemistitutkijan koulutusohjelmissa opiskelevat opiskelijat suorittavat valit-

semaltaan erikoistumislinjalta yhden pakollisen erikoisopintojakson (P). Kemian ai-

neenopettajaksi ja kemian aineen- ja luokanopettajaksi opiskelevat suorittavat yhden 

pakollisen opettajakoulutuksen erikoisopintojakson. Muut erikoistumisopintojaksot voi 

valita kiinnostuksen mukaan. 

Syventävien opintojen erikoisopinto- ja työmenetelmäjaksot järjestetään ohjeellisen ajoi-

tuksen mukaisesti pääsääntöisesti joko parillisena tai parittomana vuonna, mikäli ku-

hunkin opintojaksoon on riittävästi ennakkoilmoittautuneita (omat kurssit ≥ 8, ulko-

puoliset luennoitsijat ≥ 12). Pakollinen ilmoittautuminen WebOodissa. 

Osa kursseista luennoidaan englannin kielellä. Opiskelija voi suorittaa tentin joko suo-

meksi tai englanniksi. 

(P) on valitun linjan pakollinen erikoisopintojakso. Erikoisopintojaksoja pyritään järjes-
tämään kullakin linjalla vähintään yksi lukuvuodessa.  
 
Erikoisopintojaksojen ajoitus 
 

ERIKOISOPINTOJAKSO 
  
  

 op S18 K19 S19 K20 

S20 K21 

EPÄORGAANINEN KEMIA E 

 3410360 Epäorgaanisen kemian teoreettiset pe-
rusteet (P) 

4     x   

3410302  Epäorgaanisen kemian tutki-
musmenetelmät 

4     x   

 3410303 Organometallikemia 4 x       

FYSIKAALINEN KEMIA F 

 3410305 Teoreettinen kemia (P) 4 x       

 3410307 Molekyylimallitus 4   x     

 3410308 Pintakemia 4       x 

MATERIAALIKEMIA M 

3410310 Materiaalitieteen perusteet  (P) 4     x   

3410367 Katalyysi 4       x 

3410369 Polymeerit ja nanomateriaalit 4   x     

ORGAANINEN KEMIA O 

 3410314 Orgaanisen kemian teoreettiset perus-
teet (P) 

4 x       

 3410315 Proteiinien rakenne 4     x   
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3410316 Massaspektrometrian perusteet 4 x       

3410365 Biopolttoaineiden kemia 4       x 

AINEENOPETTAJA 

3410320 Kemian tutkimusmenetelmiä opettajille 4       x 

5116379 Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja ma-
tematiikan aineenopettajakoulutuk-
sessa 

5 x  x    

 
 
 

TUTKIMUSPROJEKTI 
 

op 

3410328 Epäorgaanisen kemian tutkimusprojekti 6 

3410329  Fysikaalisen kemian tutkimusprojekti 6 

3410330  Orgaanisen kemian tutkimusprojekti 6 

3410331  Materiaalikemian tutkimusprojekti  6 

 
Työmenetelmäjaksot 
 
Opiskelijan tulee koota jaksoista tarvittavat suoritukset. Harjoitukset ja kursseille enna-
kolta ilmoittautuminen WebOodissa on pakollista.  
 
Työmenetelmäopintojaksojen ajoitus   
 

 TYÖMENETELMÄOPINTOJAKSO   
  
  

op S18 K19 S19 
  

K20 
  

S20 K21 

3410333 Molekyylimallituksen käytännön 
menetelmät  

3 x       

3410336 Polymeerien analyysimenetelmät  3       x 

3410335 Röntgendiffraktio  3     x   

3410334 NMR-spektroskopia  3 x  x  

3410364 Biologinen massaspektrometria  3   x     

3410368 Kemian Luma-toiminta  3 x x x x 

 
 
Loppukuulustelu 
 
3410370 Kemian loppukuulustelu 4-8 op 

3410347  Loppukuulustelu (kemian opettaja)  3-4 op 

 
Tutkielma 
 
3410380 Kemian pro gradu  -tutkielma 40 op 

3410352  Kemian pro gradu-tutkielma (opettaja)  20 op 



UEF // Opinto-opas 2018-2019 86

   

3410354  Kypsyysnäyte FM  0 op 

3410353  Kemian maisteriseminaari  2 op 

 
 
Kemian harjoittelu 

Kemian harjoittelu on vapaavalintainen opintojakso. Harjoittelussa työskennellään käy-

tännön töissä kemian alan yrityksessä tai muussa yhteistyötahossa. Harjoittelulla pyri-

tään lähentämään koulutusta ja työelämää sekä edistämään valmistumisen jälkeistä 

työllistymistä.  Harjoittelun yhtenä tarkoituksena on ohjata opiskelijaa suuntaamaan 

opintojaan uransa kannalta mielekkäällä tavalla. Ohjatun 2,5 – 3 kk:n työjakson jälkeen 

opiskelija laatii harjoittelukertomuksen. Laitoksen johtaja hyväksyy harjoittelupaikan 

ennen harjoittelun aloittamista. 

 
Tenttikäytännöt ja tentteihin ilmoittautuminen 

Kurssien yhteydessä ilmoitettu kurssikirja kattaa aiheen siten, että koko kurssi tai pa-

kollisia harjoituksia sisältävän kurssin luento-osuus voidaan tarvittaessa suorittaa kirja-

tentillä. Kurssikirjojen lainaus on keskitetty pääkirjastoon. Muusta kursseja tukevasta 

kirjallisuudesta saa tietoja ko. kurssin alussa. 

Kemian perus- ja aineopintojen kurssit on mahdollista suorittaa välikokeilla kurssin yh-

teydessä tai lopputentillä yleisinä tenttipäivinä. Kurssista riippuen välikokeita on yksi 

tai useampi ja niihin voivat osallistua ilman erillistä tenttiin ilmoittautumista vain ko. 

kurssille ilmoittautuneet. Ilmoittautuminen kursseille tapahtuu WebOodissa. Jokaiselle 

perus- ja aineopintojen kurssille on lisäksi varattu kaksi yleistä kuulustelupäivää (ylei-

nen tentti) vuodessa. Yleisissä tenteissä kahteen kuulusteluun voi ilmoittautua yhtä ai-

kaa vain molempien tentaattorien luvalla. 

Syventävien opintojen kurssien jälkeen järjestetään kaksi (2) tenttiä seuraavan puolen 

vuoden aikana.  

Yleiset kuulustelut pidetään lukuvuoden aikana klo 12-16. Kuulusteluissa käytettävät 

salit ilmoitetaan WebOodissa. Yleisiin kuulusteluihin ilmoittaudutaan 10 päivää aikai-

semmin WebOodissa. Kuulustelut alkavat tasatunnein, ellei muuta ole ilmoitettu. Tent-

tiaikatauluun liittyvissä erityisissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä tentaattoriin. 
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Kansainvälinen maisteriohjelma kemiassa 

The Master’s Degree Programme for Research Chemists 
 
The Master’s Degree Programme for Research Chemists is an international degree pro-

gramme taught in English at the University of Eastern Finland. The programme is fo-

cused on researcher training in order to meet the ever-growing need for top quality re-

searchers. The objective of the programme is to provide the students with solid theoreti-

cal and practical knowledge of chemistry and to promote their skills in working as inde-

pendent and innovative researchers. The programme also serves as an excellent step-

ping stone for future PhD studies and it will bring the students into contact with the re-

search community by integrating them into ongoing research projects.  

Studying chemistry at the University of Eastern Finland 

The Department of Chemistry at the University of Eastern Finland has a long experi-

ence and an excellent track record in research chemist education. The department with 

its unique, research oriented curriculum has been recognised as a “Unit of High-Quality 

Education” by the Ministry of Education. The Department of Chemistry has one of the 

most efficient Ph.D. chemistry programmes in Finland. It is open to the Master’s degree 

programme graduates, allowing a smooth transition to complete research chemist edu-

cation at the highest academic level.  

Aims of the higher university degree 

The Master’s Degree Programme for Research Chemists provides the student with un-

derstanding of the theoretical foundation of chemistry and gives tools to apply the skills 

in practical chemical problems. The students will acquire knowledge and skill to oper-

ate as an expert and developer in the fields of chemical sciences. The development of 

language and communication skills is an integral part of the programme. The education 

is based on scientific research methodology and professional practices in the chemistry. 

Course structure and curriculum 

The curriculum is planned to educate the students in theory and applications. There is 

freedom to specialize in specific fields of chemistry. Individual study plans will be 

made for the students in the first semester of the studies.  
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The extent of a degree is given in credits. The average input of 1600 working hours 

needed for studies of one academic year corresponds to 60 credit points. One credit cor-

responds to one ECTS credit. 

The Master’s Degree Programme for Research Chemists is comprised of 120 credit 

points, which means that the degree can be completed in two years. The studies include 

compulsory and elective modules that may vary according to the students’ interests and 

major subjects. The major subject can be chosen from four principle categories: Inor-

ganic Chemistry, Materials Chemistry, Organic Chemistry and Physical Chemistry. The 

contents of the programme are summarised in the following table. 

cp = Credit points (ECTS)  
x = is offered   
o = recommended to pass 
  

SCHEDULE AND 
CURRICULUM  

cp Aut Spr Sum
mer 

Aut Spr Tot 

 
  

 
2018 
2020 

2019 
2021 

  2019 2020 cp 

 
A. Core Courses 

 
9     8   17 

1131003 Orientation in Aca-
demic Studies for Inter-
national Students  

1 x           

3410360 Theoretical Inorganic 
Chemistry  

4       x     
3410305 Theoretical Chemistry  4 x           
3410314 Theoretical Organic 

Chemistry   
4 x           

3410310 Principles in Materials 
Science   

4       x     
 

B. Complementary 
Courses 

 
          16-

20 
3410302 Physical Methods in In-

organic 
 Chemistry  

4       x     

3410303 Organometallic Che-
mistry   

4 x           
3410307 Molecular Modelling   4   x         
3410308 Surface Chemistry  4         x   
3410367 Catalysis   4         x   

3410315 Structure of Proteins  4       x     
3410316 Basic Principles of 

Mass  
Spectrometry  

4 x           

3410365 Chemistry of Biofuels 4         x   
3410369 Polymers and Nano-

materials 
4    x         
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Varying Courses given 
by visiting lecturers  

 
            

 
C. Advanced Labora-
tory Techniques 

 
          9 

3410333 Practical Molecular Mo-
delling 

3 x      

3410334 NMR Spectroscopy   3  x   x   

3410336 Characterization Meth-
ods for Polymers   

3         x   

3410335 X-Ray Diffraction  3       x     
3410364 Biological Mass Spec-

trometry  
3   x         

 
D. Laboratory Exer-
cises 

 
4 9       13 

3410361 Laboratory Safety and 
Practice 

1 x           

3410322 Advanced Laboratory 
Course in Inorganic 
Chemistry    

3 o o         

3410324 Advanced Laboratory 
Course in Physical 
Chemistry    

3 o o         

3410325 Advanced Laboratory 
Course in Materials 
Chemistry   

3 o o         

3410327 Advanced Laboratory 
Course in Organic 
Chemistry   

3 o o         

3410332 E. Extended Laboratory 
Project 

12     x     12 

3410370 F. Final examination in 
Chemistry 

4-8      x x  4-8 

3410380 G. Master of Sciences 
Project and Thesis  

40       x x 40 

3410354 Maturity test 0              
H. Master of Sciences 
Seminar  

2         x 2 
 

I.  Other Studies 3           3 
 

Total 
 

          120 

 
Current schedules of courses are available at WebOodi. It is highly recommended to 
check WebOodi and uef.student emails regularly because of possible changes in sched-
ules. More information about practicalities of the University of Eastern Finland can be 
found from the guidebook Practical Guide for International Students and from Yammer 
group of Programme. 
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A. Core courses 

The compulsory Core Courses module (17 credit points) is intended for all students re-

gardless of the major subject. The compulsory Core Courses provide the foundations 

and basics before the more advanced studies, including elective courses in modules B-C 

and the Extended Laboratory Project that can be designed to match the students’ inter-

ests. A lecture on study and research ethics is given in the first fall semester. The attend-

ance is compulsory and a precondition to participation of exams and approval of study 

and research reports. 

B.  Complementary courses 

The Complementary Courses include more specialised courses from different areas of 

chemistry.  The students should choose the total of 16-20 credit points of elective 

courses that best meet their interests. The electives are primarily organised in four dif-

ferent categories following the outlines of the major subjects. In addition, selected ad-

vanced level courses in physics, mathematics, biology, and computing organised by the 

other departments of the University of Eastern Finland may also be accepted as elec-

tives. Moreover, courses provided by the other Finnish universities may be considered 

as electives. In each case the acceptability of a course that is not mentioned in  list the 

above will be decided by the supervising professor.  

Varying courses on different areas of chemistry will also be offered. These courses will 

be taught by visiting lecturers. 

C. Advanced laboratory techniques 

The courses in module C provide introduction to the most important analytical tools and 
techniques.  

D.  Laboratory exercises 

The students should pass the total of 13 credit points of Laboratory Exercises. The aim is 

to familiarise the students with laboratory work. These exercises serve as an introduc-

tion to good laboratory practise and safety. The skills obtained during these exercises 

will be exploited during the research projects. It is compulsory to know safety and la-

boratory rules in laboratories. Every student must pass Laboratory Safety and Practice 

course before participating in other laboratory courses. 
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E. Extended laboratory project  
 
The student will join a research group and work in a project. The results and conclu-
sions will be presented in a report and a seminar the following fall.  
 

F. Final Examination 

Final examination (4-8 credit points) allows the students to gain a deeper insight into 

the topic of their choice. The Final examination will primarily be carried out as a book 

examination. The topics can be chosen to meet the students’ interests. In each case the 

acceptability of a topic will be decided by the supervising professor. The goal is to en-

courage the students to search literature for up-to-date knowledge and techniques on 

their research area. 

G. Master of science project and thesis  

The Master’s Thesis Project will conclude the Master’s Degree Studies in Research 

Chemistry. The project will give the students an opportunity to make use of the theoret-

ical and practical knowledge gained during the preceding courses and get further 

knowledge and further practical experience of research work in the area of their inter-

est. The purpose of the Master’s Thesis Project is to give the students an opportunity to 

apply the knowledge they have acquired during their studies to a larger-scale project.  

The students will be working in a research group during the Master’s Thesis Project. 

Depending on the project, a grant may also be available for the most advanced students 

for the duration of the research project.  

In the Master’s thesis the students are expected to summarise their findings and present 

arguments and supporting hypotheses in a scientific manner. Thesis includes the Ma-

turity test, which is abstract of the  thesis. 

H.  Master of science seminar 

In the Master’s Seminar the students will present their results in a public presentation. 

The students are also expected to be able to defend their results, views and arguments 

stated in the thesis.  

I.  Other studies  

The students can choose studies (3 credits) from all courses offered in English by the de-

partment of Chemistry or different faculties of UEF according to student’s interests and 
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personal study plan. The Finnish language courses offered by the Language Centre, 

8031003 University study skills (1 credit) or 8031004 University Computing Skills (1 

credit) organized by Student and Learning Services can also be included here. 
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MATEMATIIKKA 

 

 
Itä-Suomen yliopistossa matematiikan tutkintoon johtavaa koulutusta annetaan Joen-
suun kampuksella. Koulutuksen painopistealoja ovat perustutkintojen osalta opettajan-
koulutus sekä jatkotutkintojen osalta kompleksianalyysi ja osittaisdifferentiaaliyhtälöt. 
Peruskoulutuksessa suuntaudutaan matematiikan opettajaksi suorittamalla luonnontie-
teiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot joko matematiikan aineenopettajan 
tai matematiikan aineenopettajan ja luokanopettajan koulutusohjelman mukaisesti tai 
matemaatikoksi suorittamalla nämä tutkinnot matemaatikon koulutusohjelman mukai-
sesti. 
 
Matematiikan aineenopettajan ja matematiikan aineenopettajan ja luokanopettajan kou-
lutusohjelmissa tutkintoihin sisältyy pedagogisten opintojen kokonaisuus (60 op), jonka 
suorittaminen edellyttää valintaa soveltuvuuskokeessa. Tämä järjestetään vuosittain 
niille, joita ei ole hyväksytty opettajalinjan suoravalinnassa. Aineenopettajan koulutus-
ohjelmat antavat kelpoisuuden mm. peruskoulun ja lukion opettajan virkoihin.  Mate-
matiikan aineenopettajan ja luokanopettajan koulutusohjelmassa pakollisena sivuai-
neena on opettajan pedagogisten opintojen (60 op) lisäksi perusopetuksessa opetetta-
vien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op). Tämän koulutusoh-
jelman opiskelija saa laaja-alaisen kelpoisuuden opettaa perusopetuksen vuosiluokilla 
(1-6), aineenopettajana vuosiluokilla (7-9) sekä aineenopettajana lukiossa. Opettajan-
koulutuksen koulutusohjelmat antavat myös kelpoisuuden toiseen opetettavaan ainee-
seen (esimerkiksi fysiikka tai kemia). Tätä varten on suoritettava 60 op:n opintokoko-
naisuus kyseisessä aineessa.  
 
Matemaatikon koulutusohjelmassa pääaineen kurssivalinnat voivat painottua joko teo-
reettiseen tai soveltavaan suuntaan riippuen siitä, millaisiin työtehtäviin opiskelija täh-
tää. Kurssivalinnat suunnitellaan maisterin tutkinnon opintosuunnitelman (HOPS) laa-
timisen yhteydessä. 
 
Suositeltavimmat valinnaiset sivuaineet opettajankoulutuksen koulutusohjelmissa ovat 
fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede.  Matemaatikon koulutusohjelmassa luontevim-
mat sivuaineet ovat fysiikka, kemia, tietojenkäsittelytiede, tilastotiede ja taloustieteet. 
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Perustutkinnot 

 

Taulukoissa ensisijaisesti suositeltavat suoritusajat on merkitty rastilla (x) ja vaihtoehtoi-

set suoritusajat ympyrällä (o). 

 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 op), matematiikan aineenopettaja 
 

Koulutusohjelman tavoitteena on perehdyttää opiskelija matemaattisen ajattelun ylei-

siin perusteisiin ja opettajan työn kannalta keskeisiin matematiikan osa-alueisiin sekä 

luoda pohja matematiikan syventäville opinnoille. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija 

hallitsee matematiikan keskeisten osa-alueiden perusasiat ja tuntee matemaattisen ajat-

telun yleiset perusteet. Hänellä on pedagogisten tietojen ja taitojen sekä toisen opetetta-

van aineen perustuntemus, ja hän osaa keskustella opettajantyöhön liittyvistä yleisluon-

teisista kysymyksistä. 

 

Tutkinnon rakenne ja opintojen ohjeellinen ajoittuminen kandidaatti 

koodi opintojakso 1  2  3  

s k s k s k 

 Yleisopinnot 4 op       

1131000 Yliopisto-opinnot käyntiin 1 op x      

3315119 Kandidaatin tutkinnon hops 1 op x x x x x x 

3315140 Johdantokurssi luonnontieteisiin ja matematiikkaan 1 op x      

8020320 Matematiikan tiedonhaku 1 op     x  

 Kieli- ja viestintäopinnot 9 op       

8012302 Ruotsia fysiikan, kemian ja matematiikan opiskelijoille 3 

op 

  o o o  

8013327 English Academic Reading Skills for Mathematics, 

Physics and Chemistry 2 op 

 o o o   

8011305 Kirjoitusviestintää fysiikan, kemian ja matematiikan 

opiskelijoille 2 op 

    o o 

8011449 Puheviestintää luonnontieteiden ja metsätieteiden opis-

kelijoille 2 op 

   o o  
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3319211 Matematiikan perusopinnot 25 op       

3315232 Differentiaalilaskenta 4 op x      

3315233 Integraalilaskenta 4 op x      

3315231 Matematiikan johdantokurssi 8 op x      

3315234 Usean muuttujan differentiaalilaskenta 9 op  x     

3319131 Matematiikan  perus- ja aineopinnot opettajille 70 op       

3319211 Matematiikan perusopinnot 25 op x x     

3316122 Lineaarialgebra a 5 op  x     

3316432 Reaalianalyysi 8 op   x    

3316434 Algebra a 4 op   x    

3316431 Tilastotieteen peruskurssi opettajille 2 op  o  x  o 

3316252 Todennäköisyyslaskenta a 4 op  o  x  o 

3316437 Euklidinen geometria 4 op     x  

3316436 Koulumatematiikan harjoituskurssi 4 op      x 

 LaTeX-kurssi ja LuK-seminaari     x  

3316492 Kandidaatintutkielma 10 op     x x 

3316493 Kandidaatin tutkinnon kypsyysnäyte 0 op      x 

3316435 Algebra b 4 op   x  o  

3316242 Differentiaaliyhtälöt a 4 op   o  o  

3316272 Johdatus topologiaan 4 op    o  x 

3316123 Lineaarialgebra b 4 op  x  o  o 

3316253 Todennäköisyyslaskenta b 4 op  o  x  o 

3311022 Numeerisen laskennan alkeet 4 op  o  o  o 

3317234 Teknologia matematiikan opiskelun tukena 4 op    o  o 
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Sivuaineiden opinnot:  

Sivuaineopintoihin tulee liittää vähintään yksi yhdistelmä seuraavista: 

 Opettajan pedagogisia opintoja 25 op ja perusopinnot 25 op yhdestä koulussa 

opetettavasta aineesta 

 Perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op yhdestä koulussa opetettavasta aineesta 

 Perusopinnot 25 op kahdesta koulussa opetettavasta aineesta 

Opettajan pedagogisia opintoja suositellaan joka tapauksessa aloitettaviksi kandidaatti-

vaiheessa. Suositeltavia koulussa opetettavia aineita sivuaineiksi ovat fysiikka, kemia ja 

tietojenkäsittelytiede. Myös muut koulussa opetettavat aineet ovat sallittuja sivuaineita. 

Opettajan pedagogisia opintoja suositellaan suoritettavaksi seuraavan ajoitussuosituksen 

mukaan: 

Opettajan pedagogiset opinnot 25 op sivuaineopin-

toina 

kandidaatti maisteri 

koodi opintojakso 1  2  3  4  5  

s k s k s k s k s k 

2310211 Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op   x        

2310212 Orientoituminen kasvatus- ja koulutus-
alalle 2 op 

  x        

2310231 Orientoiva harjoittelu H1 3 op   x        

2310230 Erityispedagoginen näkökulma oppimi-
sen tukemiseen 5 op 

   x       

2310231 Vuorovaikutus moninaisissa 
ympäristöissä 5 op * 

    x      

 Toinen seuraavista: *           

2310232 Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 
op 

    x  o  o  

2310233 Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 
5 op 

     x  o   
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Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 op), matematiikan aineenopettaja ja luo-
kanopettaja 
 
Koulutusohjelman tavoitteena on perehdyttää opiskelija matemaattisen ajattelun ylei-
siin perusteisiin ja opettajan työn kannalta keskeisiin matematiikan osa-alueisiin sekä 
luoda pohja matematiikan syventäville opinnoille. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija 
hallitsee matematiikan keskeisten osa-alueiden perusasiat ja tuntee matemaattisen ajat-
telun yleiset perusteet. Hänellä on hyvät pedagogiset tiedot ja taidot sekä peruskou-
lussa opetettavien eri aineiden perustuntemus, ja hän osaa keskustella opettajantyöhön 
liittyvistä yleisluonteisista kysymyksistä. 

 
Tutkinnon rakenne ja opintojen ohjeellinen ajoittuminen kandidaatti 

koodi opintojakso 1  2  3  

s k s k s k 

 Yleisopinnot 4 op       

1131000 Yliopisto-opinnot käyntiin 1 op x      

3315119 Kandidaatin tutkinnon hops 1 op x x x x x x 

3315140 Johdantokurssi luonnontieteisiin ja matematiikkaan 1 op x      

8020320 Matematiikan tiedonhaku 1 op     x  

 Kieli- ja viestintäopinnot 9 op   
  

  

8012302 Ruotsia fysiikan, kemian ja matematiikan opiskelijoille 3 

op 

  
o o 

o  

8013327 English Academic Reading Skills for Mathematics, Phys-

ics and Chemistry 2 op 

 o o o   

8011305 Kirjoitusviestintää fysiikan, kemian ja matematiikan opis-

kelijoille 2 op 

    o o 

8011449 Puheviestintää luonnontieteiden ja metsätieteiden opis-

kelijoille 2 op 

   o o  

3319211 Matematiikan perusopinnot 25 op       

3315232 Differentiaalilaskenta 4 op x      

3315233 Integraalilaskenta 4 op x      

3315231 Matematiikan johdantokurssi 8 op x      

3315234 Usean muuttujan differentiaalilaskenta 9 op  x     

3319131 Matematiikan  perus- ja aineopinnot opettajille 70 op       

3319211 Matematiikan perusopinnot 25 op x x     

3316122 Lineaarialgebra a 5 op  x     

3316432 Reaalianalyysi 8 op   x    
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3316434 Algebra a 4 op   x    

3316431 Tilastotieteen peruskurssi opettajille 2 op  o  x  o 

3316252 Todennäköisyyslaskenta a 4 op  o  x  o 

3316437 Euklidinen geometria 4 op     x  

3316436 Koulumatematiikan harjoituskurssi 4 op      x 

 LaTeX-kurssi ja LuK-seminaari     x  

3316492 Kandidaatintutkielma 10 op     x x 

3316493 Kandidaatin tutkinnon kypsyysnäyte 0 op      x 

 Valinnaiset matematiikan aineopinnot 4 op, alla listattu 

suositeltavia vaihtoehtoja 

      

3316435 Algebra b 4 op   x    

3316242 Differentiaaliyhtälöt a 4 op   o  o  

3316272 Johdatus topologiaan 4 op    o  o 

3316123 Lineaarialgebra b 4 op  x  o  o 

3316253 Todennäköisyyslaskenta b 4 op  o  x  o 

3311022 Numeerisen laskennan alkeet 4 op  o  o  o 

3317234 Teknologia matematiikan opiskelun tukena 4 op    o  o 

 
 
Sivuaineiden opinnot: 

Sivuaineopintoihin tulee liittää vähintään kaksi kokonaisuutta seuraavista: 

 Opettajan pedagogisia opintoja 25 op 
 Luokanopettajan monialaisia opintoja 25 op 
 Perusopinnot 25 op toisesta koulussa opetettavasta aineesta tai muusta tutkin-

non kokonaisuuden kannalta mielekkäästä aineesta. 
 Aineopinnot 35 op toisesta koulussa opetettavasta aineesta tai muusta tutkin-

non kokonaisuuden kannalta mielekkäästä aineesta (edellyttää perusopintoja 
kyseisestä aineesta). 

Opettajan pedagogisia opintoja suositellaan joka tapauksessa aloitettaviksi kandidaatti-

vaiheessa. Suositeltavia koulussa opetettavia aineita sivuaineiksi ovat fysiikka, kemia ja 

tietojenkäsittelytiede. Myös esimerkiksi erityispedagogiikan opinnot tai rehtorin päte-

vyyden antavat opetushallinnon perusopinnot voivat olla sopivia vaihtoehtoja sivuai-

neopinnoiksi. 
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Opettajan pedagogisia opintoja ja luokanopettajan monialaisia opintoja suositellaan suo-
ritettavaksi seuraavan ajoitussuosituksen mukaan: 

 kandidaatti maisteri 

koodi opintojakso 1  2  3  4  5  

s k s k s k s k s k 

Opettajan pedagogiset opinnot 25 op sivuaineopintoina     

2310211 Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op   x        

2310212 Orientoituminen kasvatus- ja koulutus-
alalle 2 op 

  x        

2310231 Orientoiva harjoittelu H1 3 op   x        

2310230 Erityispedagoginen näkökulma oppimi-
sen tukemiseen 5 op 

   x       

2310231 Vuorovaikutus moninaisissa 
ympäristöissä 5 op * 

    x      

 Toinen seuraavista: *           

2310232 Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 
op 

    x      

2310233 Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 
5 op 

     x  o   

Luokanopettajan monialaiset opinnot 25 op sivuaineopintoina 

2310001 Tekstitaidot ja kielitieto 5 op x          

2310003a Tutkiva oppiminen luonnontieteiden 
opetuksessa ja oppimisessa, osa 1  3,5 
op 

 x         

2130003b Tutkiva oppiminen luonnontieteiden 
opetuksessa ja oppimisessa, osa 2  1,5 
op 

  x        

2310002 Kirjallisuuskasvatus 5 op    x       

2320453 Taito- ja taideaineiden pedagogiikan pe-
rusteet 1 5 op 

   x       

 Katsomusaineen pedagogiikan perus-
teet + soveltava draama 3 + 2 op 

   o  x     

*) Opettajan pedagogiset opinnot on mahdollista suorittaa myös siten, että kandidaatin-

tutkintoon sisällytettävässä 25 op:n kokonaisuudessa suoritetaan perusharjoittelu H2 

(2310215) ja opintojakso 2310214. Tällöin opintojaksot 2310231 ja 2310232 /2310233 siir-

tyvät maisterin tutkintoon sisällytettävään 35 op:n kokonaisuuteen. 
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Muita vapaasti valittavia opintoja suoritetaan siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi 

tulee vähintään 180 opintopistettä. 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 op), matemaatikko 

Koulutusohjelman tavoitteena on perehdyttää opiskelija matemaattisen ajattelun ylei-
siin perusteisiin ja matematiikan osa-alueisiin sekä luoda pohja matematiikan syventä-
ville opinnoille. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee laajasti matematiikan kes-
keisten osa-alueiden perusasioita ja matemaattisen ajattelun yleisiä perusteita. 

 
Tutkinnon rakenne ja opintojen ohjeellinen ajoittuminen kandidaatti 

koodi opintojakso 1  2  3  

s k s k s k 

 Yleisopinnot 4 op       

1131000 Yliopisto-opinnot käyntiin 1 op x      

3315119 Kandidaatin tutkinnon hops 1 op x x x x x x 

3315140 Johdantokurssi luonnontieteisiin ja matematiikkaan 1 

op 

x      

8020320 Matematiikan tiedonhaku 1 op     x  

 Kieli- ja viestintäopinnot 9 op       

8012302 Ruotsia fysiikan, kemian ja matematiikan opiskelijoille 

3 op 

  o o o  

8013327 English Academic Reading Skills for Mathematics, 

Physics and Chemistry 2 op 

 o o o   

8011305 Kirjoitusviestintää fysiikan, kemian ja matematiikan 

opiskelijoille 2 op 

    o o 

8011449 Puheviestintää luonnontieteiden ja metsätieteiden 

opiskelijoille 2 op 

   o o  

3319211 Matematiikan perusopinnot 25 op       

3315232 Differentiaalilaskenta 4 op x      

3315233 Integraalilaskenta 4 op x      

3315231 Matematiikan johdantokurssi 8 op x      

3315234 Usean muuttujan differentiaalilaskenta 9 op  x     

3319231 Matematiikan  perus- ja aineopinnot  84 op       

3319211 Matematiikan perusopinnot 25 op x x     
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3316122 Lineaarialgebra a 5 op  x     

3316123 Lineaarialgebra b 4 op  x     

3316432 Reaalianalyysi 8 op o  x    

3316434 Algebra a 4 op   x    

3316435 Algebra b 4 op   x    

3316242 Differentiaaliyhtälöt a 4 op   x    

3316243 Differentiaaliyhtälöt b 4 op   x    

3316433 Sarjat ja integraalit 8 op  o  x   

3316252 Todennäköisyyslaskenta a 4 op  o  x  o 

3316272 Johdatus topologiaan 4 op    x   

 LaTeX-kurssi ja LuK-seminaari     x x 

3316492 Kandidaatintutkielma 10 op     x x 

3316493 Kandidaatin tutkinnon kypsyysnäyte 0 op     o o 

 
Erityisesti ne opiskelijat, jotka ovat lukiossa suorittaneet valinnaisen differentiaali- ja in-
tegraalilaskennan jatkokurssin, voivat halutessaan vauhdittaa matematiikan opintojen 
etenemistä valitsemalla kurssin Reaalianalyysi (8 op) jo ensimmäisen opintovuoden syk-
synä. Tällöin kurssi Sarjat ja integraalit (8 op) on mahdollista suorittaa ensimmäisen opin-
tovuoden keväällä. 
 
Sivuaineiden opinnot  
Vaaditaan ainakin yhden sivuaineen perus- ja aineopinnot (60 op) tai kahden sivuaineen 
perusopinnot (2×25 op). Suositeltavia sivuaineita ovat fysiikka, kemia, tietojenkäsittely-
tiede, tilastotiede ja taloustieteet.  
 
Vapaasti valittavat opinnot 
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 
180 opintopistettä. 
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Filosofian maisterin tutkinto (120 op), matematiikan aineenopettaja 
 
Koulutusohjelman tavoitteena on antaa matematiikan aineenopettajaksi opiskelevalle 
hyvät tiedot ja taidot matematiikassa.  Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa toimia 
matematiikan opettajana eri kouluasteilla. Hän on matematiikan ja opetuksen asiantun-
tija ja pystyy työskentelemään erilaisissa opetuksen ja matematiikan alan tehtävissä yh-
teiskunnassa. Opiskelija osaa soveltaa, analysoida, arvioida ja luoda matematiikan ja sen 
oppimisen tietoa työssään.  Filosofian maisterin tutkinto antaa valmiudet tieteelliseen jat-
kokoulutukseen. 
 

Tutkinnon rakenne ja opintojen ohjeellinen ajoittu-

minen 

kandidaatti maisteri 

koodi opintojakso 1  2  3  4  5  

s k s k s k s k s k 

 Yleisopinnot 1 op           

3315139 Maisterin tutkinnon HOPS 1 op       x x x x 

 Kieli- ja viestintäopinnot 2 op           

8013328 Advanced English Academic and Pro-

fessional Communication for Mathemat-

ics, Physics, Chemistry and Computer 

Science 2 op 

      o o   

3319141 Matematiikan syventävät opinnot opettajille 60 op 

3317142 Kompleksianalyysi a 4 op       x    

3316433 Sarjat ja integraalit 8 op  o  o  x  o   

3317492 Pro gradu –tutkielma 20 op         x x 

3317493 Maisterin tutkinnon kypsyysnäyte 0 op         o o 

 Valinnaiset syventävät opinnot 28 op, 

suositeltavia vaihtoehtoja syventävien 

opintojen valinnaisiksi kursseiksi ovat 

          

3316435 Algebra b 4 op *   x  o  o  o  

3316242 Differentiaaliyhtälöt a 4 op *   o  o      
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3316243 Differentiaaliyhtälöt b 4 op *   o  o      

3316341 Diskreetti matematiikka 8 op *           

3317474 Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja mate-

matiikan aineenopettajakoulutuksessa 5 

op 

      o  o  

3316272 Johdatus topologiaan 4 op *      o  o   

3317143 Kompleksianalyysi b 4 op       x  o  

3316123 Lineaarialgebra b 4 op *  x  o       

3317182 Lukuteoria a 4 op     o  o  o  

3317183 Lukuteoria b 4 op     o  o  o  

3316362 Matemaattinen mallintaminen 5 op *     o  o  o  

3316353 Matemaattisen ajattelun erityispiirteet 4 

op 

      x  o  

3317222 Matematiikan historia 4 op      o  o  o 

3317473 Matematiikan oppimisen tutkimus 2-4 op     o  o  o  

3316321 Numeerinen analyysi 8 op           

3311022 Numeerisen laskennan alkeet 4 op *  o  o  o     

3317134 Tasokäyrien geometria 4 op     o  o  o  

3317234 Teknologia matematiikan opiskelun tu-

kena 4 op * 

   o  o  o   

3316253 Todennäköisyyslaskenta b 4 op *  o  x  o     

3317462 Usean muuttujan reaalianalyysi 8 op      o  o   

Tähdellä * merkittyjä kursseja voi sisällyttää valinnaisiin opintoihin korkeintaan 12 op:n 
edestä. Muitakin kursseja (mm. matematiikan linjan maisterin tutkinnon valinnaiset 
kurssit) voi oppiaineen vastuuhenkilön päätöksellä sisällyttää valinnaisiin kursseihin. 
Kurssivalinnat sovitaan maisterin tutkinnon hopsin laadinnan yhteydessä. 
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Sivuaineiden opinnot 

Luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintojen tulee yhdessä sisältää 
opettajan pedagogiset opinnot 60 op ja toisen koulussa opetettavan aineen perus- ja aine-
opinnot 25+35 op. Sivuaineopintoihin voivat kuulua myös kolmannen opetettavan ai-
neen perus- ja aineopinnot tai rehtorin pätevyyden antavat opetushallinnon perusopin-
not. 

Opettajan pedagogisten opintojen 35 op:n kokonaisuus suositellaan suoritettavaksi seu-
raavan ajoitussuosituksen mukaan:  

Opettajan pedagogiset opinnot 35 op sivuaineopin-

toina 

kandidaatti maisteri 

koodi opintojakso 1  2  3  4  5  

s k s k s k s k s k 
2310214 Opetus- ja oppimisprosessin suunnit-

telu, toteutus ja arviointi 3 op 
      x    

2310215 Perusharjoittelu H2 7 op       x    

2310234 Opetuksen eheyttäminen ja tutkiva 
opettajuus 3 op 

       x   

2310235 Syventävä harjoittelu H3 7 op        x   

2310236 Monialainen opettajuus 5 op       o  x  

2310237 Soveltava harjoittelu H4 5 op          x 

 Yksi seuraavista (ei samaa kuin kandi-
daatin tutkinnossa): 

          

2310232 Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 
op 

    x  o  o  

2310233 Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 
5 op 

     x  o   

 Kehittävä ja jaettu asiantuntijuus 5 op           

Muita vapaasti valittavia opintoja suoritetaan siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tu-
lee vähintään 120 opintopistettä. 
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Filosofian maisterin tutkinto (120 op), matematiikan aineenopettaja ja luokanopettaja 
 
Koulutusohjelman tavoitteena on antaa matematiikan aineenopettajaksi ja luokanopet-

tajaksi opiskelevalle hyvät tiedot ja taidot matematiikassa.  Tutkinnon suoritettuaan 

opiskelija osaa toimia matematiikan opettajana eri kouluasteilla. Hän on matematiikan 

ja opetuksen asiantuntija ja pystyy työskentelemään erilaisissa opetuksen ja matematii-

kan alan tehtävissä yhteiskunnassa. Opiskelija osaa soveltaa, analysoida, arvioida ja 

luoda matematiikan ja sen oppimisen tietoa työssään. Filosofian maisterin tutkinto an-

taa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen 

Tutkinnon rakenne ja opintojen ohjeellinen ajoittumi-

nen 

kandidaatti maisteri 

koodi opintojakso 1  2  3  4  5  

s k s k s k s k s k 

 Yleisopinnot 1 op           

3315139 Maisterin tutkinnon HOPS 1 op       x    

 Kieli- ja viestintäopinnot 2 op           

8013328 Advanced English Academic and Profes-

sional Communication for Mathematics, 

Physics, Chemistry and Computer Science 

2 op 

      o o   

3319141 Matematiikan syventävät opinnot opettajille 60 op  

3317142 Kompleksianalyysi a 4 op       x    

3316433 Sarjat ja integraalit 8 op  o  o  o  x   

3317492 Pro gradu –tutkielma 20 op         x x 

3317493 Maisterin tutkinnon kypsyysnäyte 0 op         o o 

 Valinnaiset syventävät opinnot 28 op, 

suositeltavia vaihtoehtoja syventävien opin-

tojen valinnaisiksi kursseiksi ovat 

          

3316435 Algebra b 4 op *   x  o  o  o  

3316242 Differentiaaliyhtälöt a 4 op *   o  o      

3316243 Differentiaaliyhtälöt b 4 op *   o  o      

3316341 Diskreetti matematiikka 8 op *           

3317474 Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja mate-

matiikan aineenopettajakoulutuksessa 5 op 

      o  o  

3316272 Johdatus topologiaan 4 op *      o  o   
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3317143 Kompleksianalyysi b 4 op       x  o  

3316123 Lineaarialgebra b 4 op *  x  o       

3317182 Lukuteoria a 4 op     o  o  o  

3317183 Lukuteoria b 4 op     o  o  o  

3316362 Matemaattinen mallintaminen 5 op *     o  o  o  

3316353 Matemaattisen ajattelun erityispiirteet 4 op       o  o  

3317222 Matematiikan historia 4 op     o  o  o  

3317473 Matematiikan oppimisen tutkimus 2-4 op     o  o  o  

3316321 Numeerinen analyysi 8 op           

3311022 Numeerisen laskennan alkeet 4 op *  o  o  o     

3317134 Tasokäyrien geometria 4 op     o  o  o  

3317234 Teknologia matematiikan opiskelun tukena 

4 op * 

   o  o  o   

3316253 Todennäköisyyslaskenta b 4 op *  o  x  o     

3317462 Usean muuttujan reaalianalyysi 8 op      o  o   

Tähdellä * merkittyjä kursseja voi sisällyttää valinnaisiin opintoihin korkeintaan 12 op:n 

edestä. Muitakin kursseja (mm. matematiikan linjan maisterin tutkinnon valinnaiset 

kurssit) voi oppiaineen vastuuhenkilön päätöksellä sisällyttää valinnaisiin kursseihin. 

Kurssivalinnat sovitaan maisterin tutkinnon hopsin laadinnan yhteydessä. 

   

Sivuaineiden opinnot 

Luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintojen tulee yhdessä sisältää 

opettajan pedagogiset opinnot 60 op ja luokanopettajan monialaiset opinnot 60 op. Si-

vuaineopintoihin suositellaan sisällytettävän myös toisen koulussa opetettavan aineen 

(esimerkiksi fysiikan, kemian tai tietojenkäsittelytieteen), muun tutkinnon kannalta 

mielekkään sivuaineen (esimerkiksi erityispedagogiikan) perus- ja aineopinnot tai reh-

torin pätevyyden antavat opetushallinnon perusopinnot. 
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Opettajan pedagogisten opintojen ja luokanopettajan monialaisten opintojen 35 op:n ko-

konaisuudet suositellaan suoritettavaksi seuraavan ajoitussuosituksen mukaan:  

Opettajan pedagogiset opinnot 35 op sivuaineopin-

toina 

kandidaatti maisteri 

koodi opintojakso 1  2  3  4  5  

s k s k s k s k s k 

2310214 Opetus- ja oppimisprosessin suunnittelu, 
toteutus ja arviointi 3 op 

      x    

2310215 Perusharjoittelu H2 7 op       x    

2310234 Opetuksen eheyttäminen ja tutkiva opetta-
juus 3 op 

       x   

2310235 Syventävä harjoittelu H3 7 op        x   

2310236 Monialainen opettajuus 5 op       o  x  

2310237 Soveltava harjoittelu H4 5 op          x 

 Yksi seuraavista (ei samaa kuin kandidaa-
tin tutkinnossa): 

          

2310232 Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op     x  o  o  

2310233 Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 5 op      x  o   

 Kehittävä ja jaettu asiantuntijuus 5 op           

 Luokanopettajan monialaiset opinnot 35 op sivuaineopintoina   

2320454  Taito- ja taideaineiden pedagogiikan perus-
teet 2 8 op  

    x      

2320455  Taito- ja taideaineiden pedagogiikan perus-
teet 3 8 op  

     x     

2310004  Matematiikan pedagogiset perusteet 7 op        x    

2310005  Yhteiskuntalähtöisyys historia- ja  
luonnontiedekasvatuksessa 7 op  

       x   

 Monialaisten valinnainen opintojakso 5 op        o o o o 

Muita vapaasti valittavia opintoja suoritetaan siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tu-
lee vähintään 120 opintopistettä 
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Filosofian maisterin tutkinto (120 op),matemaatikko 
 
Koulutusohjelman tavoitteena on antaa hyvät ja laaja-alaiset tiedot ja taidot matematii-

kassa. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa toimia matematiikan asiantuntijana eri-

laisissa matematiikan soveltamiseen ja tutkimiseen liittyvissä tehtävissä yhteiskun-

nassa. Opiskelija osaa soveltaa, analysoida, arvioida ja luoda matemaattista tietoa työs-

sään.  Filosofian maisterin tutkinto antaa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen. 

Tutkinnon rakenne ja opintojen ohjeellinen ajoittu-

minen 

kandidaatti maisteri 

koodi opintojakso 1  2  3  4  5  

s k s k s k s k s k 

 Yleisopinnot 1 op           

3315139 Maisterin tutkinnon HOPS 1 op       x    

 Kieli- ja viestintäopinnot 2 op           

8013328 Advanced English Academic and Profes-

sional Communication for Mathematics, 

Physics, Chemistry and Computer Sci-

ence 2 op 

      o o   

3319240 Matematiikan syventävät opinnot 80 op        

3317142 Kompleksianalyysi a 4 op     x      

3317143 Kompleksianalyysi b 4 op     x      

3317462 Usean muuttujan reaalianalyysi 8 op      x     

3317491 Pro gradu –tutkielma 30 op         x x 

3317493 Maisterin tutkinnon kypsyysnäyte 0 op         o o 

 Valinnaiset syventävät opinnot 34 op, suositeltavia vaihtoehtoja syven-

tävien opintojen valinnaisiksi kursseiksi ovat 

  

3316429 Analyysin harjoitustyö 2 op *     o o o o o o 

3317191 Differentiaaligeometria 8 op      o  o   

3316341 Diskreetti matematiikka 8 op *           

3317342 Dynaamiset systeemit 8 op      o  o   

3317361 Elementtimenetelmä 8 op           

3316437 Euklidinen geometria 4 op *   o  x      
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3316438 Euklidisen geometrian jatkokurssi 2 op *      x  o  o 

3317454 Fourier-analyysin peruskurssi 8 op     o  o  o  

3317151 Funktionaalianalyysin peruskurssi 8 op           

3316123 Lineaarialgebra b 4 op *  x  o       

3317182 Lukuteoria a 4 op     o  o  o  

3317183 Lukuteoria b 4 op     o  o  o  

3316362 Matemaattinen mallintaminen 5 op *      o o  o  

3317222 Matematiikan historia 4 op     o  o  o  

3317311 Matriisit 8 op     o  o  o  

3317122 Mitta- ja integroimisteoria a 4 op      o  o   

3317123 Mitta- ja integroimisteoria b 4 op      o  o   

3316321 Numeerinen analyysi 8 op           

3311022 Numeerisen laskennan alkeet 4 op *  o  o  o     

3317465 Optimointi 4 op     o  o  o  

3317321 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt 8 op      o  o   

3317477 Polynomialgebra 8 op       o  o  

3317134 Tasokäyrien geometria 4 op     o  o    

3316253 Todennäköisyyslaskenta b 4 op *  o  x  o     

3317471 Todennäköisyysteoria 8 op           

3317161 Topologia 8 op     o  o  o  

3317333 Variaatiolaskenta 4 op      o  o   

 

Tähdellä * merkittyjä kursseja voi sisällyttää valinnaisiin opintoihin korkeintaan 12 op:n 
edestä. Muitakin kursseja (mm. matematiikan jatko-opintokurssit) voi oppiaineen vas-
tuuhenkilön päätöksellä sisällyttää valinnaisiin kursseihin. Kurssivalinnat sovitaan mais-
terin tutkinnon hopsin laadinnan yhteydessä. 
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Sivuaineiden opinnot 

Sivuaineiden opintoja täydennetään niin, että kandidaatin ja maisterin tutkinnot yhdessä 
sisältävät vähintään perus- ja aineopinnot (60 op) yhdessä sivuaineessa tai perusopinnot 
(25 op) kolmessa sivuaineessa. 

Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan siten, että maisterin tutkinnon kokonaislaajuudeksi 
tulee vähintään 120 opintopistettä. 
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METSÄTIEDE 

 

Metsätieteiden osaston tehtävänä on tutkia tieteellisin menetelmin metsien hoitoa, käyt-

töä ja suojelua sekä kouluttaa asiantuntijoita metsä- ja ympäristöalan tehtäviin koti-

maassa ja ulkomailla.   

Metsätieteet ovat soveltavia tieteitä, joiden tutkimuskohteena ovat metsät sekä niiden 

kestävä ja monipuolinen käyttö. Metsätieteitä yhdistää yhteinen tutkimus-kohde, mutta 

metsätieteiden eri osa-alueilla on erilainen tiedetausta ja tutkimusongelmat. Metsätie-

teellinen tutkimus ja koulutus ovat monitieteisiä. 

Perustutkinnot 

Maatalous-metsätieteellisen koulutusalan perustutkintoja ovat maatalous- ja metsätie-

teiden kandidaatin sekä maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnot, joista edelli-

nen edustaa alempaa ja jälkimmäinen ylempää korkeakoulututkintoa. 

Alempi korkeakoulututkinto perehdyttää opiskelijan pääaineen ja sivuaineiden perus-

teisiin, luo perusvalmiudet tieteelliseen ajatteluun ja alan asiantuntijatehtäviin. Samalla 

alempi korkeakoulututkinto luo valmiudet suorittaa ylempi korkea-koulututkinto, joka 

syventää tieteellisiä valmiuksia, ammatillista osaamista ja viestintä- ja kielitaitoa sekä 

luo valmiudet elinikäiseen oppimiseen.  

Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (op) ja 

sitä varten opiskelijan on suoritettava:  

Kaikille yhteiset opinnot 

- Yleisopinnot  (3 op) 

- Kieli ja viestintäopinnot (9 op) 

- Metsätieteitä tukevat menetelmäopinnot (37 op) 

Oppiaineen opinnot 

- Metsätieteen perusopinnot (41 op) 

- Metsätieteen aineopinnot (väh. 56 op) 

     -Kandidaatin tutkielma (8 op) 

     -Kypsyysnäyte 

Vapaasti valittavat opinnot 

- Sivuaine (perusopinnot, 25 op) 

- vapaasti valittavat opinnot 
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Ylempi korkeakoulututkinto syventää pääaineen sekä sivuaineen (tai vastaavien opin-

tojen) tuntemusta sekä luo valmiudet tieteellisten menetelmien soveltamiseen ja tieteel-

liseen jatkokoulutukseen. Ylempi korkeakoulututkinto luo myös valmiudet toimia työ-

elämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä sekä vahvistaa viestintä- ja kielitai-

toja. Koulutus perustuu tutkimukseen sekä alan ammatillisiin käytäntöihin. 

Maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon laajuus on 120 op ja sitä varten opis-

kelijan on suoritettava:  

Kaikille yhteiset opinnot 

- Yleis- ja menetelmäopinnot  (9-12 op) 

- Kieli ja viestintäopinnot (2 op) 

Pääaineen syventävät opinnot 

-  Kaikille pakolliset opinnot (54 op) 

     -Pro gradu tutkielma (40 op) 

     -Kypsyysnäyte 

 

Erikoistavat syventävät opinnot (väh 28 op) 

-Vähintään 2 syventävien opintojen  

  moduulia 

Vapaasti valittavat opinnot 

- Muut opinnot (24-27 op) 

       - Sivuaine, jollei sitä ole suoritettu  

         alemmassa korkeakoulututkinnossa 

 

 

Molemmissa tutkinnoissa sivuaineeksi valitaan oppiaine metsätieteiden ulkopuolelta.  

Sivuaine on opiskelijan omassa harkinnassa. Tavoitteena on kuitenkin se, että opin-

noista muodostuu järkevä kokonaisuus, ja että sivuaine tukee pääaineen opintoja. Sivu-

ainetta opiskellaan samaan aikaan kuin pääainetta, ja sivuaineopinnot ajoittuvat opinto-

jen alkuvaiheisiin. Sivuaineet muodostavat tutkintotodistukseen merkittäviä opintoko-

konaisuuksia, jos opintojen laajuus on vähintään 20 op (ks. tiedekunnan pysyväismää-

räykset 22 §). Kieli- ja viestintäopinnot sijoittuvat luontevimmin opintojen alkuun. En-

simmäiseen lukuvuoteen on hyvä sisällyttää myös ne opintojaksot, joiden edustamia 

oppialoja syvennetään opintojensa myöhemmissä vaiheissa. 

Metsätieteiden opiskelu 

Opinnot koostuvat luento-opetuksesta, harjoituksista ja demonstraatioista, kenttä-ope-

tuksesta ja retkeilyistä, seminaareista, kirjatenteistä, työharjoitteluista sekä itsenäisestä 

opiskelusta. Myös muut suoritustavat (kuten oppimispäiväkirja) voivat olla joillakin 

kursseilla käytössä. Metsätieteen tutkintoihin kuuluu myös muiden yksiköiden vas-

tuulla olevaa opetusta (mm. kielikeskus, tietojenkäsittelytieteen laitos, kauppatieteiden 

laitos ja opintopalvelut). Tällöin noudatetaan ko. yksiköiden toimintatapoja, ja kyseisiin 
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opintojaksoihin liittyvissä kysymyksissä ollaan ensisijaisesti yhteydessä opintojaksosta 

vastuussa olevaan yksikköön. Opintojaksojen vastuuorganisaatiot, kuvaukset ja opetus-

ajankohdat löytyvät WebOodista. 

Ennen syksyä 2018 aloittaneille opiskelijoille on osaston oppimisyhteisössä ohjeistus 

(ns. siirtymäsäännöt), kuinka toimia ja suunnitella opintonsa loppuun tutkintorakentei-

den ja kurssitarjonnan muututtua lukuvuonna 2018–2019..  

Ilmoittautuminen opintojaksoille  

Opetusohjelmassa mainittua opintojaksoa ei opeteta ko. lukuvuonna, jos kurssille ei ole 

Opetusohjelmassa mainittua opintojaksoa ei opeteta ko. lukuvuonna, jos kurssille ei ole 

ilmoittautunut WebOodissa ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä vähintään 5 

opiskelijaa. Ilmoittautumisaika pääosalle syventävistä ja vapaavalinnaisista joka toinen 

vuosi opetettavista opintojaksoista (kursseista) päättyy WebOodissa kuukautta ennen 

kurssin alkamista.  

Opintojen arvostelu 

Metsätieteen perusopintojen opintokokonaisuus (3511000) arvostellaan asteikolla hy-

väksytty/hylätty. Metsätieteen aineopintojen opintokokonaisuus (3512300) arvostellaan 

asteikolla 0-5. Arvosana lasketaan opintojakson opintopisteillä painotettuna keskiar-

vona kokonaisuuteen pakollisena kuuluvista numeerisesti arvostelluista opintojak-

soista. Valinnaiset aineopinnot huomioidaan arvosanan laskennassa ainoastaan, jos 

niillä on arvosanaan korottava vaikutus. Tutkielma arvostellaan erikseen, eikä sitä huo-

mioida kokonaisuuden arvosanassa. Metsätieteen perus- ja aineopinnot suorittaneelle 

annetaan opintorekisteriin kokonaisuusmerkintä Metsä-tieteen perus- ja aineopinnot 

(3512200), arvosanana aineopintojen arvosana.  

Syventävien opintojen opintokokonaisuus arvostellaan arvosteluasteikolla 0–5. Syven-

tävien opintojen arvosana lasketaan kahden pakollisen tutkintoon kuuluvan moduulin 

opintojaksoista sekä loppukuulustelusta opintojaksojen opintopisteillä painotettuna 

keskiarvona numeerisista arvosanoista. Jos pakollisten moduuleiden opintojaksoista ei 

tule täyteen vaadittu 28 op, arvosanaan lasketaan muiden moduuleiden opintojaksoja 

niin, että vaadittu opintopistemäärä täyttyy. Muut vaatimusten yli menevät syventävät 

opinnot huomioidaan arvosanan laskennassa ainoastaan, jos niillä on arvosanaan korot-

tava vaikutus. Tutkielma arvostellaan erikseen, eikä sitä huomioida kokonaisuuden ar-

vosanassa.  
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Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) 
  
Yleisopinnot (3 op) 
1131000 Orientaatio yliopisto-opintoihin      1 op 
3510001 Hops MMK      1 op 
8024030 Metsätieteen tiedonhaku      1 op 
 
Kieli- ja viestintäopinnot (9 op) 
8013206 English Academic Reading Skills for Forestry   2 op 
8012401 Ruotsia metsätieteiden opiskelijoille, kirjallinen ja suullinen taito 3 op 
8011203 Kirjoitusviestintää biologian ja metsätieteiden opiskelijoille   2 op 
8011449 Puheviestintää luonnontieteiden ja metsätieteiden opiskelijoille 2 op 
 
Metsätieteitä tukevat menetelmäopinnot (37 op) 
3621251 Ohjelmointi I – ohjelmoinnin perusteet    5 op 
5210102J Laskentatoimen perusteet     6 op 
3510003 Matematiikkaa metsätieteilijöille     8 op 
3510008 Metsäkasvilajintuntemus     2 op 
3510005 Paikkatietojärjestelmien peruskurssi     3 op 
3510006 Taulukkolaskennan perusteet metsätieteilijöille    1 op 
8034004 Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena   2 op 
3622230 Tilastotieteen johdantokurssi     5 op 
3622231 Tilastotieteen peruskurssi     5 op 
 
Metsätieteen perusopinnot (41 op) 
3511001 Johdanto metsätalouteen ja metsätieteisiin    2 op 
3511002 Dendrologian perusteet      3 op 
3511003 Kasvupaikkaoppi       3 op 
3511004 Metsäekonomia       3 op 
3511005 Metsäluonnon monimuotoisuuden ja suojelun peruskurssi   3 op 
3511006 Metsänhoidon perusteet ja menetelmät     3 op 
3511007 Metsän mittaus       3 op 
3511008 Metsäteknologian perusteet      3 op 
3511009 Metsätieteen perusopintojen kenttäkurssi     10 op 
3511010 Metsätuhot ja -taudit       3 op 
3511013 Kasvi- ja puumorfologia sekä puuaineksen ominaisuudet   5 op 
 
Metsätieteen aineopinnot (väh. 56 op) 
Pakolliset opintojaksot (52 op): 
3512001 Kandidaatin tutkielma (MMK)      8 op 
3512002 Kypsyysnäyte (MMK)      0 op 
3512003 Proseminaari (MMK)       2 op 
3512004 Esiintyminen työelämässä ja ammatillinen harjoittelu   2 op 
3512005 Puunhankinta ja energialaitokset     4 op 
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3512006 Kaukokartoituksen peruskurssi      3 op 
3512007 Metsämaatiede       4 op 
3512008 Metsien suojelun ekologiset perusteet     3 op 
3512009 Metsän uudistaminen ja kasvatus     5 op 
3512010 Metsäpolitiikka       3 op 
3512011 Metsäsuunnitelman laadinta      5 op 
3512012 Metsäsuunnittelun teoreettiset perusteet     4 op 
3512013 Metsätuhojen ja -tautien ekologia ja hallinta    4 op 
3512015 Saha-, levy- ja muu puutuoteteollisuus     5 op 
Valinnaiset opintojaksot (väh. 4 op): 
3512016 Kandidaatin tutkinnon syventävä kirjallisuus    4 op 
3512017 Kansainvälinen metsätalous      4 op 
5311730 Metsäoikeus      5 op 
3515502 Uhanalaisuuden biologia     4 op 
 
Pakollinen sivuaine; perusopinnot (väh. 25 op) jossakin oppiaineessa (ei metsätiede). 
Muut opinnot tutkinnon laajuuden 180 op täyttymiseksi.  
 
Kandidaatin tutkinto on yleis-, perus- ja aineopintojen osalta yhtenäinen kaikilla opis-

kelijoilla. Metsätieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelija tunteen kestävän metsäta-

louden keskeiset biologiset, tekniset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset lähtökohdat sekä 

osaa soveltaa niitä erilaisten aineellisten ja aineettomien hyötyjen tuottamiseksi metsä-

taloudessa. Metsätieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee metsätieteellisen 

tutkimuksen keskeiset periaatteet sekä hallitsee kestävän metsätalouden keskeiset peri-

aatteet ja sovellutukset erilaisten aineellisten ja aineettomien hyötyjen tuottamiseksi.  

Kandidaatin tutkinnon ensimmäinen opiskeluvuosi koostuu pääosin metsätieteiden pe-

rusopinnoista sekä metsätieteitä tukevista menetelmäopinnoista. Metsätieteiden aine-

opinnot sijoittuvat toiseen ja kolmanteen opiskeluvuoteen sivuaineopintojen kanssa. 

Kandidaatin tutkielman laatiminen ja siihen liittyvä proseminaari sijoittuvat kolman-

teen opiskeluvuoteen. Kandidaatin tutkintoon kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot suori-

tetaan toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. Muut kieliopinnot kannattaa aloittaa 

opintojen alkuvaiheessa. 

Sivuaine (perusopinnot, 25 op) ja vapaavalinnaiset muut opinnot (8 op) ovat opiskelijan 

valittavissa oman kiinnostuksensa mukaan. Sivuaineena on opiskeltava muuta kuin 

metsätiedettä kuitenkin siten, että sivuaine tukee metsätieteiden pääaineopintoja. Sivu-

ainekokonaisuuksista löytyy suosituksia metsätieteiden osaston opintoyhteisöstä. 

  



UEF // Opinto-opas 2018-2019 116

Ohjeellinen opintojen ajoittaminen MMK-tutkinnossa 

Yliopisto-opinnoissa opiskelijalla on mahdollisuus suunnitella opintojen eteneminen 

henkilökohtaisesti, mutta suorittaakseen MMK-tutkinnon kolmeen vuoteen, yhdessä lu-

kuvuodessa on suoritettava keskimäärin 60 opintopistettä opintoja. Alla on suosituksia 

joidenkin MMK-tutkinnon kurssien suoritusajankohdiksi. Vuosittainen 60 op ei täyty 

esitetyillä opintojaksoilla ensimmäistä opintovuotta lukuun ottamatta. Opintoja täyden-

netään henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaisesti muilla opinnoilla 

(mm. muut pääaineen opinnot, sivuaineopinnot). 

1. OPINTOVUOSI 
 

syyslukukausi kevätlukukausi 
Orientaatio yliopisto-opintoihin Hops MMK 
Tilastotieteen johdantokurssi Matematiikkaa metsätieteilijöille 
Metsäkasvilajintuntemus Tilastotieteen peruskurssi 
Taulukkolaskennan perusteet metsätie-
teilijöille 

Metsänhoidon perusteet ja menetelmät 

(Paikkatietojärjestelmien peruskurssi) Metsän mittaus 
Johdanto metsätalouteen ja metsätietei-
siin 

Metsäteknologian perusteet 

Dendrologian perusteet Kasvi- ja puumorfologia sekä puuainek-
sen ominaisuudet 

Kasvupaikkaoppi (Metsän uudistaminen ja kasvatus) 
Metsäluonnon monimuotoisuuden ja 
suojelun peruskurssi 

Metsätieteen perusopintojen kenttä-
kurssi (kesällä) 

Metsätuhot ja -taudit  
Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena 

 
Ensimmäiselle opintovuodelle on esitetty suluissa toisen opintovuoden opintojaksoja, 
joita voi halutessaan suorittaa myös ensimmäisenä opintovuonna. 
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2. OPINTOVUOSI 
 

syyslukukausi kevätlukukausi 

Ohjelmointi I – ohjelmoinnin perusteet Metsäekonomia 

Laskentatoimen perusteet  Esiintyminen työelämässä ja  
ammatillinen harjoittelu, luennot  

Paikkatietojärjestelmien peruskurssi Metsän uudistaminen ja kasvatus 
Metsämaatiede Metsäsuunnittelun teoreettiset  

perusteet 
Metsätuhojen ja -tautien ekologia ja  
hallinta 

 

Englannin ja ruotsin kieliopinnot, (kirjoitusviestintä) 
 
3. OPINTOVUOSI 
 

syyslukukausi kevätlukukausi 

Metsätieteen tiedonhaku  

Metsäsuunnitelman laadinta  

Kaukokartoituksen peruskurssi  

Proseminaari 

Kandidaatin tutkielma 

Kypsyysnäyte MMK 

Kirjoitusviestintä, puheviestintä 
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Maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinto (120 op) 

Maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinto (ylempi korkeakoulututkinto, 120 op) 

jakautuu yleisopintoihin, kaikille pakollisiin syventäviin opintoihin, erikoistaviin sy-

ventäviin opintoihin ja muihin opintoihin seuraavasti: 

Yleis- ja menetelmäopinnot (9–12 op) 
3510002 Hops MMM     1 op 
Yliopisto-opintoja tai työskentely omalla ammattialalla ulkomailla/ 
kielikeskuksen vieraan kielen (ei 1. vieras kieli) opintoja tai  
muulla tavalla osoitettu kielitaito     3 op 
Yksi seuraavista opintojaksoista: 

3310001 Fysiikan peruskurssi 1     5 op 

3410101 Kemian perusteet     6 op 

3621666 Innovaatiotoiminnan perusteet – Epic Challenge  5 op 

3510011 Data-driven qualitative methodologies for forest scientists  
and foresters      5 ECTS 
3513165 Foresight methods and applications for the forest sector 5 ECTS 
tai kurssit: 
3622351 Tilastollinen data-analyysi    6 op 
3622223 R-kieli      2 op 
 
Kieli- ja viestintäopinnot (2 op) 
8013204 Advanced English Academic and Professional Communication for Biology and 
Forestry        2 ECTS 
 
Metsätieteen syventävät opinnot (väh. 82 op) 
Kaikille pakolliset syventävät opinnot (54 op):  
3513001 Pro gradu      40 op 
3513002 Kypsyysnäyte     0 op 
3513003 Laudaturseminaari     4 op 
3513004 Loppukuulustelu     6 op 
3513015 Asiantuntijuutta syventävä harjoittelu   4 op 
Erikoistavat syventävät opinnot:     väh. 28 op 
Syventävien opintojen moduulit, joista opiskelija valitsee vähintään kahden moduulin 
opinnot kokonaisuudessaan. Nämä moduulit voivat olla eri erikoistumisaloilta. Mo-
duulien sisällöt ja osaamistavoitteet on kuvattu jäljempänä.  
 
Muut opinnot (26–27 op) 
Sivuaine (perusopinnot 25 op), jollei sitä ole suoritettu alemmassa korkeakoulututkin-
nossa. 
Vapaavalinnaiset opinnot niin, että tutkinnon laajuus 120 op täyttyy. 
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Maisterin tutkinto sisältää kaikille opiskelijoille pakollisia yleisopintoja ja syventäviä 

opintoja sekä syventävien opintojen moduuleita, joita on mahdollista suorittaa neljältä 

erikoistumisalalta.  Syventävistä opinnoista koostetaan opiskelijoille opintorekisteriin 

pääaineen kokonaisuudet erikoistumisalan mukaan seuraavasti: 

 3513800 Metsätieteen syventävät opinnot (erikoistumisala metsien hoito ja 

metsäekosysteemit) 

 3513300 Metsätieteen syventävät opinnot (erikoistumisala metsänarviointi ja 

metsäsuunnittelu) 

 3513400 Metsätieteen syventävät opinnot (erikoistumisala metsäekonomia ja -

politiikka)  

 3513500 Metsätieteen syventävät opinnot (erikoistumisala metsä-, energia- ja 

puuteknologia) 

Kukin erikoistumisala jakautuu moduuleihin, joista kunkin laajuus on vähintään 10 op. 

Erikoistavia syventäviä opintoja on suoritettava vähintään 28 opintopistettä. Syventä-

vien opintojen moduuleista opiskelijan on sisällytettävä tutkintoonsa vähintään kaksi 

moduulia kokonaisuudessaan. Maisterivaiheen HOPS:in ohjaajana toimii jommankum-

man valitun moduulin vastuuhenkilö ja hän hyväksyy HOPS:in. HOPS MMM laaditaan 

joustavasti kandivaiheen lopussa tai maisterivaiheen opintojen alkaessa. Pro gradu teh-

dään siten, että se teemaltaan liittyy kiinteästi toiseen tutkintoon sisältyvän moduulin 

aihealueeseen. Maisterin tutkinnon erikoistumisala määräytyy pro gradun aihealueen 

mukaan, ja se sovitaan pro gradun aloitusilmoituksen yhteydessä. Opiskelija voi liittää 

vaaditun kahden kokonaisen moduulin lisäksi tutkintoonsa myös yksittäisiä opintojak-

soja muista moduuleista niin, että 28 op vaatimus täyttyy. Moduulien sisällöistä voi ky-

sellä tarkempia tietoja moduulien vastuuhenkilöiltä. 

Muut maisterin tutkintoon kuuluvat opinnot voi opiskelija valita vapaasti joko oman tai 

muiden tiedekuntien tarjonnasta esimerkiksi täydentämällä kandidaatin tutkinnon si-

vuaineen perusopinnot aineopintotasoisiksi (35 op). Ellei sivuaineen perusopintoja (25 

op) sisälly jo kandidaatin tutkintoon, on ne tehtävä maisterin tutkinnossa. Sivuaineen 

on oltava muuta kuin metsätiedettä.   
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Erikoistumisalat (1-4) sekä niihin sisältyvät moduulit ja opintojaksot ovat: 
 
1.  Metsien hoito ja metsäekosysteemit -erikoistumisala 
 
Metsäekologia ja metsien monimuotoisuus -moduuli (11–24 op) 
Vastuuhenkilö professori Jari Kouki 
Vähintään 11 op seuraavista: 
3513127  Current issues in forest conservation and biodiversity 3 ECTS 
3513164  Metsien uhanalaisten lajien ja elinympäristöjen  2-6 op 

 tunnistamisen kenttäkurssi 
3513007  Luonnonmetsän ekologia     3 op 
3513070  Principles of scientific inquiry in forest ecology  

and biodiversity research / Metsäekologian ja  metsien  
monimuotoisuuden tutkimusmenetelmät ja tieteellinen päättely 3 op 
    

Valinnaisina sisällytettävissä: 
3513010 Lajistokokoelma tai -selvitys     3-6 op 
3513167 Riistametsätalous      3 op 
  
Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää ja vertailla metsäekosysteemien ekolo-

gisia piirteitä ja monimuotoisuutta sekä tunnistaa metsäekosysteemien tarjoamien luon-

nonvarojen ja ekosysteemipalveluiden ekologiset perusteet. Opiskelija tunnistaa boreaa-

listen metsien monimuotoisuuden ekologiset piirteet erityisesti laji-, ekosysteemi- ja 

maisematasolla, mutta ymmärtää ne myös geneettisellä tasolla, sekä tuntee metsien mo-

nimuotoisuuden suojelun ekologiset periaatteet. Opiskelija hallitsee alan tieteellisen ky-

symyksenasettelun ja tärkeimmät tieteellisen päättelyn menetelmät. 

 
Metsämaan ekologia ja hoito -moduuli (10-22 op) 
Vastuuhenkilö professori Eeva-Stiina Tuittila 
Valitse seuraavista opintojaksoista vähintään 10 op: 
3513169  Metsämaiden vesitalous     3-6 op 
3513123  Metsäekosysteemin ravinnedynamiikka   4 op 
3513125  Carbon dynamics of forest soils   3-7 ECTS 
3513124  Metsämaatieteen artikkeliseminaari    3 op 
3710469  Journal Club in Biosphere-Atmosphere Interactions  2 ECTS 
 
Moduulin suoritettuaan opiskelija tuntee metsämaan keskeiset ekologiset ominaisuudet 

ja ymmärtää, miten ne vaikuttavat metsämaan viljavuuteen ja miten metsämaan vilja-

vuutta hoidetaan kestävän metsänhoidon periaatteita noudattaen. 
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Metsänhoito ja metsäbiomassan tuotanto -moduuli (10–22 op) 
Vastuuhenkilö professori Heli Peltola 
Pakollisena 
3513018  Metsänuudistaminen     5 op 
3513016B  Metsän kasvatuksen ja ekosysteemipalveluiden kirjallisuus 1 2 op 
 
sekä toinen kursseista 
3513065  Silvicultural management of forests for timber production and  

other ecosystem services    3 ECTS 
3513149  Intensive forest management and production of forest biomass 3 ECTS 
 
Valinnaisena sisällytettävissä: 
3513016C  Metsän kasvatuksen ja ekosysteemipalveluiden kirjallisuus 2 4 op 
3513170  Forest ecosystem modelling, concepts and applications  2-5 ECTS 
 
Moduulin suoritettuaan opiskelija hallitsee metsänuudistamisen onnistumiseen ja laa-

tuun vaikuttavat tekijät ja osaa hyödyntää tätä tietoa metsänuudistamiseen liittyvässä 

päätöksenteossa. Opiskelija hallitsee, miten metsänhoidolla voidaan vaikuttaa metsä-

ekosysteemien dynamiikkaan ja puuston kasvuun sekä metsäbiomassan ja muiden 

ekosysteemipalvelujen kestävään tuottamiseen erilaisissa olosuhteissa. 

 
Metsätuhot ja metsänsuojelu -moduuli (15-18 op) 
Vastuuhenkilö professori Ari Pappinen 
3513011  Metsäeläintiede      6 op 
3513012  Metsäpatologia ja -mikrobiologia   6 op 
3513167  Riistametsätalous      3 op 
 
Valinnaisena sisällytettävissä: 
3513174  Metsäeläintieteen ja -patologian kirjallisuuskatsaus 3 op 
 
Moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten metsänsuojelu kytkeytyy metsä-

ekosysteemin dynamiikkaan ja miten metsänsuojelu otetaan huomioon erilaisten aineel-

listen ja aineettomien hyötyjen tuottamiseksi kestävän metsänhoidon periaatteita nou-

dattaen. 
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2. Metsänarviointi ja metsäsuunnittelu -erikoistumisala 
  
Forest mensuration -module (13-16 ECTS) 
Vastuuhenkilö professori Matti Maltamo 
3513029  Advanced remote sensing      5 ECTS 
3513089  Forest inventory and modeling   8 ECTS 
 
Optional course 
3513155  Spatial optimization and utilization of new data sources 3 ECTS 
 in forest planning 
 
After completing the module, the student understands the principles and limitations of 

different remote sensing methods in forest inventory. The student is able to plan and 

conduct different forest inventories and construct statistical models applied in forest in-

ventories.   

Metsäsuunnittelu -moduuli (13-16 op) 
Vastuuhenkilö professori Timo Pukkala 
3513025  Monitavoitteisen metsäsuunnittelun menetelmät   7 op 
3513026  Päätöksenteko metsätaloudessa    6 op 
 
Valinnaisena sisällytettävissä: 
3513155  Spatial optimization and utilization of new data sources 3 ECTS 
 in forest planning 
  
Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on valmius antaa päätöstukea metsän käsittelyyn 

liittyvissä päätöksissä ottaen huomioon, että metsänomistajien tavoitteet ja taloudelliset 

suhdanteet vaihtelevat. Valmius saavutetaan opiskelemalla metsän käsittelypäätöksiä 

tukevien laskelmien laatimista ja metsänkäsittelyvaihtoehtojen vertailumenetelmiä. 

 
Metsätietojärjestelmät -moduuli (10 op) 
Vastuuhenkilö professori Timo Tokola 
3513027  Metsätietojärjestelmät     5 op 
3513028  Paikkatietojärjestelmien jatkokurssi    5 op 
 
Moduulin suoritettuaan opiskelija tuntee metsätietojärjestelmien suunnittelun perusteet 

ja ymmärtää metsäsovelluksissa käytettyjä teknologioita. Paikkatieto-osaamista syven-

netään entisestään ja opiskelija perehtyy metsätiedon paikkatietoanalyysin menetel-

miin. Runsaiden tietokonepohjaisten harjoitusten kautta saavutetaan kyky itsenäiseen 

ongelmien ratkaisuun ja raportointiin, joka perustuu suurelta osin paikkatietopohjai-

seen tietokannan hallintaan. 
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3. Metsäekonomia ja -politiikka -erikoistumisala 
 
 
Metsäekonomia -moduuli (10-16 op) 
Vastuuhenkilö professori Jouni Pykäläinen 
Kurssia 3513144 Metsäekonomian ja –politiikan analyysi ei sisällytetä moduuliin mikäli 
kurssi suoritetaan Metsäpolitiikka –moduuliin. 
3513040  Economics of multiple-use forestry    3 ECTS 
3513144  Analysis of forest economics and policy   6 ECTS 
3513068  Metsäbiotalous      7 op 
 
Moduulin suoritettuaan opiskelija pystyy analysoimaan metsäteollisuusyritysten toteu-

tunutta liiketoimintamenestystä sekä arvioimaan ja kehittämään metsäalan pk-yritysten 

kilpailutekijöitä ja kilpailukykyä. Hän osaa myös testata talousteoriasta johdettuja met-

säsektorin toimijoiden käyttäytymistä koskevia hypoteeseja tilastollisesti empiirisen ai-

neiston avulla. Lisäksi opiskelija ymmärtää liiketaloustieteissä sovellettavien laadullis-

ten menetelmien perusteet. 

 
Forest Policy -module (16 ECTS) 
Vastuuhenkilö tutkimusjohtaja Jukka Tikkanen 
3513144  Analysis of forest economics and policy    6 ETCS 
3513150  Co-management of natural resources   5 ETCS 
3513151  International forest governance and environmental policy 5 ECTS 
 
After completing the module, the student is able to understand and evaluate interna-

tional forest policy processes. He/she is familiar with the topical scientific discussion 

related to forest policy issues, and able to evaluate the effectiveness and impacts of for-

est policy measures using relevant quantitative and qualitative research methodologies 

of forest policy analysis. The student is able to design and facilitate forest policy pro-

gram processes and development projects applying relevant methodologies developed 

for collaborative planning and decision making.  

 
Venäjän metsätalous -moduuli (15 op) 
Vastuuhenkilö professori Timo Karjalainen 
3513044  Forestry in Russia      5 ECTS 
3513045  Venäjän metsätalouden ekskursio    2 op 
3513046  Venäjän metsätalouden projektityö    5 op 
3513047  Venäjän metsäterminologia     3 op 
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Moduulin suoritettuaan opiskelija tunnistaa Venäjän metsiin, metsätalouteen ja metsä-

teollisuuteen liittyviä erityispiirteitä. Hänellä on perustiedot Venäjän metsävaroista, 

metsänhoidosta, puunkorjuusta, metsätalouden järjestelystä, metsäpolitiikasta ja met-

säsektorista. Hän tuntee keskeisen venäjänkielisen metsäterminologian, ja on perehty-

nyt ja analysoinut erikseen sovittua Venäjän metsätalouden aihetta. 

 
 
4. Metsä-, energia- ja puuteknologia -erikoistumisala 
  
Materials science -module (11 ECTS) 
Vastuuhenkilö professori Petri Kärenlampi 
3513055  Forest products mechanics     6 ECTS 
3513159  Structure and properties of wood-based materials   5 ECTS 
 
The student will be able to analyze, evaluate, and develop an understanding of the me-

chanical behavior of structures, in particular those made of porous, anisotropic, hygro-

scopic, and time-dependent materials. He/she will be able to deduce relations between 

the structure and the properties of such materials. 

 
Puun hankinta ja korjuu -moduuli (12-15 op) 
Vastuuhenkilö professori Teijo Palander 
Pakollisena 
3513049  Puunhankinnan johtaminen, logistiikka ja operaatioanalyysi  4 op 
3513067  Puunkorjuu ja metsätyötiede    4 op 
3513052  Harvesterin katkonnan suunnittelu ja ohjaus   4 op 
 
Valinnaisena sisällytettävissä: 
3513168  Timber transportation    3 ECTS 
 
Moduulin suoritettuaan opiskelija hallitsee metsäteollisuuden puunhankintaan liittyvät 

suunnittelu-, päätöksenteko- ja johtamismenetelmät siirtyäkseen johto-, tutkimus- ja ke-

hittämistehtäviin. Lisäksi hän hallitsee aines- ja energiapuun korjuun ja kuljetuksen 

sekä tietää puunhankinnassa käytettävän kaluston ja ohjausjärjestelmien perusteet. 

 
Paper and instrumentation -module (10 ECTS) 
Vastuuhenkilö professori Petri Kärenlampi 
3513057  Fibrous products      5 ECTS 
3513058  Measurement, scaling and instrumentation   5 ECTS 
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The student will be able to analyze, evaluate, and develop an understanding of manu-

facturing processes and product properties, utilizing high-school level mathematics and 

physics. The student will have some knowledge regarding techniques and systems for 

measurement and instrumentation, and consequently an ability to evaluate and sketch 

measurement applications. 

 
Forest bioenergy -module (12 ECTS) 
Vastuuhenkilö metsäbioenergian yliopistotutkija 
3513019  Bioenergy markets and policies    6 ECTS 
3513129  Supply and energy use of lignocellulosic biomass    6 ECTS 
 
After completing the studies in this module, the student understands how forest bio-

mass and peat are produced for energy production and he/she is able to apply his/her 

skills in managing forests for producing energy biomass in the context of sustainable 

forest management. 

 
Wood materials science and biorefining -module (10-20 ECTS) 
Vastuuhenkilö yliopistotutkija Antti Haapala 
Valitse seuraavista opintojaksoista vähintään 10 op: 
3513142 Basics of wood materials science    4 ECTS 
3513135  Innovation management    4 ECTS 
3514017  Industrial forest biotechnology and biorefining  6 ECTS 
3513147  Perspectives to bioeconomy    6 ECTS 
 
After completing the studies in this module, the student understands the possibilities 
and challenges of wood as a raw material for traditional and novel bio-based products. 
In addition, she/he knows how to run a development project and understands the prin-
ciples of innovation process. Wood science is a perfect module for students who aim at 
product or process development duties in industries or academia. 
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Kansainväliset maisteriohjelmat metsätieteessä  

Transatlantic Forestry Master (TransFor-M) 

Description of the programme 

Three European universities are organising together with three Canadian universities a 

2-year Master’s degree programme, Transatlantic Forestry Master (TransFor-M). The 

TransFor-M partner universities are:  

 University of Freiburg, Germany (coordinator)  

 University of Eastern Finland  

 Bangor University, Wales, UK  

 University of Alberta, Canada  

 University of British Columbia, Canada  

 University of New Brunswick, Canada  

Each selected student from UEF will spend one year in Canada and each selected Cana-

dian student one year at UEF. Upon successful completion of the programme, the stu-

dents will be awarded a degree certificate by the University of Eastern Finland and by 

the Canadian university where they studied one year.   

Admission requirements are a BSc in Forestry and a good knowledge of English. Each 

year it is possible for 1-4 UEF students and 1-4 Canadian students to participate in the 

programme at UEF. Further information is available at: www.uef.fi/mdp-transform  

Learning outcomes 

Transfor-M students will be educated in modern sustainable forestry and environmen-

tal management approaches that are sensitive to cultural and situational differences. 

They will acquire an enhanced global view that accommodates multi-cultural perspec-

tives about environmental, economic and cultural issues 

Structure of the studies 

The study plans of the admitted students will be designed individually together with 

the Transfor-M programme advisors so that they meet the minimum requirements of 

the national MSc Degree programs of School of Forest Sciences in Joensuu and the Ca-

nadian university where the student will spend one year.   
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The basic structure of the programme is the following:  

 120 ECTS in coursework (60 ECTS at each institution)  

 30 ECTS for a M.Sc. thesis (included in 120 ECTS) 

 internship (4 ECTS) in either Canada or Europe (included in 120 ECTS)  

Majority of the study units of Transfor-M include the elements of sustainable develop-

ment (i.e. ecological principles, management of natural resources and climate change)). 

 
Master’s Degree Programme in European Forestry (MSc EF) 
 

Description of the programme 
 
MSc European Forestry (MSc EF) is a top class taught Erasmus+: Erasmus Mundus Joint 

Master Degree Programme (EMJMD) in the field of forest sciences. The quality of MSc 

EF programme is acknowledged by the European Commission, which awarded the MSc 

European Forestry Erasmus Mundus status for years 2004-2014 and for years 2016-2019. 

MSc EF is a two-year interdisciplinary programme that provides academic education in 

the field of sustainable resource management with special emphasis of bioeconomy. 

MSc EF offers a new approach to the markets in forestry and nature management and it 

connects the increasing number of forest related issues with European dimension at in-

ternational as well as national levels. The Curriculum is specifically designed to take 

into consideration the needs of potential employers and the graduates of the pro-

gramme are highly appreciated by national and international agencies, governmental 

bodies, NGO's, research institutions and timber, paper and pulp enterprises. 

In MSc EF, six European top-class forestry universities collaborate intensively to offer 

joint study modules in addition to their existing curricula. The MSc EF Consortium con-

sists of: 

 University of Eastern Finland (coordinator) 
 AgroParisTech, France 
 University of Freiburg, Germany 
 University of Lleida, Spain 
 University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Austria 
 Transilvania University of Brasov, Romania.  
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In addition, Associated Partner HEIs in Brazil, Canada and China and Associated In-

dustrial and Associated Scientific Partners contribute to the programme delivery. 

Each student is awarded, upon completion of the MSc EF programme, a double degree 

certificate by two of the MSc EF partner universities: the two-degree awarding universi-

ties are the University of Eastern Finland, and the MSc EF partner university where the 

student carries out the majority of the studies during the second academic year. In addi-

tion to degree certificates, the graduates receive Diploma Supplements that describe the 

contents of the programme. 

The study plans of the students are monitored and agreed by MSc European Forestry 

secretariat. 

Admission requirements are a BSc in Forestry or related sciences and a good working 

knowledge of English. The study language is English. The programme starts at the be-

ginning of August. 

Further information is available at: www.europeanforestry.eu or www.uef.fi/mdp-euro-

peanforestry 

Learning outcomes 

The objective of the MSc EF programme is to educate professionals who have thorough 

understanding in sustainable forest bioeconomy as well as in European business cul-

ture. 
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Structure of the studies 

The 120 ECTS study programme consists of the following three modules and elective 

courses: 

 
STRUCTURE OF THE STUDIES ECTS TIMING 

    

MODULE 1 12  

3513157 Trends in European forestry 5  August 

3513061 Academic skills in forest sciences 1.5 Autumn 

3513148  Research methodology in forest sciences 3.5 Autumn 

3513154 Global virtual seminar 2  All year 

ELECTIVE COURSES min. 30 

ECTS 

 

3513144  Analysis of forest economics and policy 6  Autumn 

3513142  Basics of wood material science 4 Autumn 

3513019  Bioenergy markets and policies 6 Spring 

3513125B  Carbon dynamics of forest soils (literature 
exam) 

4 All year 

3513150 Co-management of natural resources 5 Spring 

3513127 Current issues in forest conservation and bio-

diversity 

3 Autumn 

3510011 Data-driven qualitative methodologies for for-

est scientists and foresters 

5 Spring 

3513040  Economics of multiple-use forestry 3 Autumn 

3513170 Forest ecosystem modelling, concepts and  

applications 

2-5 Autumn 

3513027 Forest information systems 5 Spring 

3513089 Forest inventory and modeling 8 Spring 

3513012 Forest pathology and forest microbiology 4-6 Spring 

3513055 Forest products mechanics 6 Autumn 

3513169 Forest soil hydrology 3-6 Spring 

3513165 Foresight methods and applications for the for-

est sector 

5 Autumn 

3514017 Industrial forest biotechnology and biorefining 6 Spring 

8020270 Information skills and sources in science and  

forestry for international students 

1 Autumn 

3513135 Innovation management 4 Spring 

3513174 Literature review in forest zoology and pathol-
ogy 

3 All year 

3513124 Literature seminar of forest soil ecology and 
management 

3 Spring 

3513058 Measurement, scaling and instrumentation 5 Spring 
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Module 1 and most of the elective courses are organised at the University of Eastern 

Finland. Module 2 is organised jointly by the MSc EF consortium universities and Mod-

ule 3 (Advanced courses and Master’s Thesis) by the second year host university chosen 

by the student in question.  MSc European Forestry thesis seminar, European Forestry 

Forum and Graduation ceremony are organised at the University of Eastern Finland 

and partly online. The final overall grade of the MSc degree at UEF is counted as ECTS 

weighted mean of all above-mentioned courses. The thesis grade is not included in the 

final grade, but will be shown separately. Students’ major subject is European Forestry. 

Majority of the study units of MSc EF include the elements of sustainable development 

(i.e. ecological principles, management of natural resources and climate change). 

  

3513130 Organic and biomass chemistry 6 Autumn 

3513147 Perspectives to bioeconomy 6 All year 

3513065 Silvicultural management of forests for timber 

production and other ecosystem services 

3 Autumn 

3513155 Spatial optimization and utilization of new data 

sources in forest planning 

3 Spring 

3513045  Study tour to Russian forestry 2 Autumn 

3513159  Structure and properties of wood-based mate-
rials  

5 Spring 

3513129  Supply and energy use of lignocellulosic bio-
mass 

6 Spring 

3513168 Timber transportation 3 All year 

8031003  University study skills 1 Autumn 

MODULE 2 18  

3513073  European forestry field course  8  Spring 

3513158  Applied period in forest institutions 10 Summer 

MODULE 3 60  

Advanced level courses at a second year host university  30 Year 2 

3513620 M.Sc. thesis (Agr & For, European forestry) 30 Year 2 

3513075  MSc European forestry thesis seminar 0 Year 2 

 European forestry forum – Job fairs and grad-

uation ceremony 

0 Year 2 

MSC (AGRICULTURE AND FORESTRY), MAJOR 

EUROPEAN FORESTRY  

120  
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Master’s Degree Programme (CBU) in Forestry (CBU FOR) 
 
Description of the programme 

Master’s Degree Programme (CBU) in Forestry (CBU FOR) is a part of distinguished 

Finnish-Russian Cross-Border University (CBU). CBU FOR is offered as a collaboration 

of one university in Finland and three in Russia. The partner universities are: 

 University of Eastern Finland (coordinator) 

 Petrozavodsk State University 

 Saint Petersburg State Forest Technical University 

 Bauman Moscow State Technical University.  

The CBU FOR study programme consists of two years of studies (120 ECTS cred-its) 

with periods of mobility, consisting of, e.g. classroom studies, seminars, intern-ships, 

virtual studies and intensive courses on both sides of the Finnish-Russian border. The 

language of studies is English. 

Basic requirements for admission include a Bachelor’s degree or equivalent and a good 

command of English.  

Further information is available at CBU FOR programme website: www.uef.fi/mdp-

cbufor     

Learning outcomes 

The programme benefits from the strong expertise of its partner universities in the fol-

lowing fields: ecology and forestry, bioenergy production, forest resources management 

and planning, forest economics and policy, forest technology and forest product mar-

keting. The focus of the studies is on ecologically, economically and socially sustainable 

use of natural resources. The studies are strongly oriented to the needs of future inter-

national labor markets.   
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STRUCTURE OF THE STUDIES  ECTS TIMING 

COMPULSORY CBU FOR COURSES 24  

3513076 CBU FOR: Introductory course 7 Year 1: August 

3513078 CBU FOR: Problem oriented course 5 Year 1:  

Spring 

3513077 CBU FOR: Intensive course 5 Year 1:  

Spring 

3513079 CBU FOR: Current issues in forest sciences 3 Year 1: August 

3513080 CBU FOR: Joint thesis seminar 3 Year 2:  

All year 

3513082 CBU FOR: Personal study plan 1 Year 1: Autumn 

COURSES AT HOME UNIVERSITY min. 

24 

 

BIOENERGY PRODUCTION  

3513028 Advanced geographical information systems 5 Year 2: 

Spring 

3513029 Advanced remote sensing 5 Year 2: 

Spring 

3513019  Bioenergy markets and policies 6 Year 1: 

Spring 

3513040 Economics of multiple-use forestry 3 Year 1:  

Autumn 

3513149 Intensive forest management and production of 

forest biomass 

3 Year 2:  

Autumn 

3513151  International forest governance and environmental 

policy 

5 Year 2:  

Spring 

3513027  Forest information systems 5 Year 1: Spring 

3513044  Forestry in Russia 5 Year 2: Autumn 

3513129  Supply and energy use of lignocellulosic biomass 6 Year 1:  

Autumn 

FOREST POLICY AND ECONOMICS  

3513144 Analysis of forest economics and policy 6 Year 1:  

Autumn 

3513019 Bioenergy markets and policies 6 Year 1: Spring 

3513150 Co-management of natural resources 5 Year 1:  

Spring 

3513040 Economics of multiple use forestry 3 Year 1: Autumn 

3513165 Foresight methods and applications for the forest 

sector 

5 Year 1: Autumn 

3513027 Forest information systems 5 Year 1:  

Spring 

3513044 Forestry in Russia 5 Year 2, Autumn 

3513151 International forest governance and environmental 

policy 

5 Year 2,  

Spring 

FOREST ECOLOGY AND SILVICULTURE  



Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta // UEF 133

3513125A Carbon dynamics of forest soils (field course) 3 Year 2, Autumn 

3513125B Carbon dynamics of forest soils (literature exam) 4 All year 

3513127 Current issues in forest conservation and biodiver-

sity 

 3 Year I, Autumn 

3513170 Forest ecosystem modelling, concepts and appli-

cations 

2-5  Year 1,  

Autumn 

3513012 Forest pathology and forest microbiology 4-6 Year 1,  

Spring 

3513011 Forest zoology 4-6 Year 2, Spring 

3513169 Forest soil hydrology 3-6 Year 1, Spring 

3513044 Forestry in Russia 5 Year 2, Autumn 

3513149 Intensive forest management and production of 

forest biomass 

3 Year 2, Autumn 

3513124 Literature seminar of forest soil ecology and man-

agement 

3 Year 1, Spring 

3513123 Nutrient dynamics in forest ecosystems 4 Year 2, Spring 

3513070 Principles of scientific inquiry in forest ecology and 

biodiversity research 

3 Year 2; 

Spring 

3513148 Research methodology in forest sciences 3.5 Year 1, Autumn 

3513065 Silvicultural management of forests for timber pro-

duction and other ecosystem services 

3 Year 1, Autumn 

FOREST INFORMATION TECHNOLOGY AND RESOURCE 
MANAGEMENT 

 

3513028 Advanced geographical information systems 5 Year 2, Spring 

3513029 Advanced remote sensing 5 Year 2, Spring 

3513165 Foresight methods and applications for the forest 

sector 

5 Year 1, Autumn 

3513027 Forest information systems 5 Year 1, Spring 

3513089 Forest inventory and modeling 8 Year 1, Spring 

3513148 Research methodology in forest sciences 3.5 Year 1, Autumn 

3513155 Spatial optimization and utilization of new data 

sources in forest planning 

3 Year 1, Spring 

ELECTIVE COURSES min. 

30 

 

3513081  CBU FOR: Applied period 12 Summer 

3513620  M.Sc. thesis (Agr & For, European forestry) 30 Year 2 

MSC (AGRICULTURE AND FORESTRY), MAJOR EUROPEAN 

FORESTRY  

120  

 
Master’s Degree Programme (CBU) in Forestry at UEF consists of compulsory CBU 

FOR courses (24 ECTS), courses at home university (minimum 24 ECTS), elective 

courses at home university or partner universities (minimum 30 ECTS), applied period 

(12 ECTS) and MSc thesis (30 ECTS). Courses at the home university are selected in the 
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chosen major topic which can be A. Bioenergy production, B. Forest policy and econom-

ics, C. Forest ecology and silviculture or D. Forest information technology and resource 

management. Elective courses may include courses at the home university (eg. courses 

of the School of Forest Sciences, Department of Geographical and Historical Studies, 

Business School, Law School, Department of Environmental and Biological Sciences, 

etc.) and/or partner universities. If the student whose home university is UEF and who 

is aiming at studying the double degree programme between UEF and SPSFTU/MSTU, 

all elective courses (30 ECTS) should be made in SPSFTU or MSTU and the MSc thesis 

(30 ECTS) should be supervised and accepted by both universities and written in Eng-

lish. In addition, the personal study plan of the student needs to be accepted by the pro-

gramme coordinators at UEF and SPSFTU/MSTU to ensure that it will meet the mini-

mum requirements of both universities. 

The final grade of the MSc degree at UEF is counted as ECTS weighted mean of com-

pulsory CBU FOR courses, courses at the home university and applied period. Thesis 

grade is not included in the final grade, but will be shown separately. Students’ major 

subject is European Forestry. 

Majority of the study units of CBU FOR include the elements of sustainable develop-

ment (i.e. ecological principles, management of natural resources and climate change). 
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Master’s Degree Programme in Wood Materials Science 

Master’s Degree Programme in Wood Materials Science focuses on the links between the 

characters of woody biomass and the properties of wood-based products, which in-

clude materials, chemicals, and energy derived from wood and its different fractions. 

During the programme, the students will get an overall picture on production, sourcing 

and valorization of woody biomass, biorefining techniques, biomass conversion pro-

cesses, material flows, and innovative uses of wood and the value generation schemes 

in the bio-based economy. After graduation, the students have competence to work as 

professionals in different areas of bio-based industries and the energy cluster. The spe-

cific competences of the graduates include: 

 Knowledge on different properties and sustainable production of woody bio-

mass, and its adequacy and end-uses on local and global levels. 

 Skills for RDI tasks in bio-based industries 

 Broad understanding of material sciences and relevant conversion technolo-

gies 

The curriculum of the MSc Wood Materials Science consists of 120 ECTS and the dura-

tion of the studies is two academic years of full-time studies. All teaching is provided in 

English. 

The programme constitutes of compulsory and elective studies. In addition to provid-

ing an overview on wood as material and its use in bio-based products, compulsory 

studies include academic skills and innovation management. During the second aca-

demic year, students can choose from a selection of courses to deepen their knowledge 

in one or more areas of interest under following topics: Forest Biomass Production and 

Properties; Biorefining and wood-based products; and Bioeconomy and sustainability. 

Additionally, students may choose selected courses in Karelia and Savonia Universities 

of Applied Sciences. 
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CURRICULUM (120 ECTS)   

CODE Course ECTS Timing 

MODULE 1: COMPULSORY STUDIES, 1ST ACADEMIC YEAR AUTUMN (26 ECTS) 

3513061 Academic Skills in Forest Sciences 1.5 ECTS I 

3513142 Basics of Wood Materials Science 4 ECTS I 

3622111 Basic Statistics in English 5 ECTS II 

8020270 Information Skills and Sources in Science and Forestry  1 ECTS I 

3513130 Organic and Biomass Chemistry 6 ECTS I 

3513148 Research Methodology in Forest Sciences 3.5 ECTS II 

3352578 Wood-based Solid and Composite Materials  5 ECTS II  

MODULE 2: COMPULSORY STUDIES, 1ST ACADEMIC YEAR SPRING (20 ECTS) 

3514017 Industrial Forest Biotechnology and Biorefining 6 ECTS IV 

3513162 Laboratory Practices and Methods for WMS 5 ECTS III 

3513147 Perspectives to Bioeconomy 6 ECTS III 

3122242 Structure and Function of Plants 3 ECTS III 

MODULE 3: COMPULSORY STUDIES, SUMMER SEMESTER (10 ECTS) 
 

3513136 Practical Training in Wood Materials Science 10 ECTS Summer 

MODULE 4: COMPULSORY STUDIES, 2ND STUDY YEAR (41 ECTS) 
 

3513135 Innovation Management 4 ECTS IV 

3513139 Master’s Thesis 30 ECTS I-IV 

3513141 Maturity test 0 ECTS IV 

3513159 Structure and Properties of Wood-based Materials 5 ECTS I 

3513166 Thesis Seminar in Wood Materials Science 2 ECTS I-IV 

MODULE 5: ELECTIVE STUDIES, CHOOSE 23 ECTS TO COMPLETE YOUR STUDIES TO 120 
ECTS 
Forest biomass production and properties 

  

3513127 Current Issues in Forest Conservation and Biodiversity 3 ECTS II 

3122317 Final Examination in Plant Physiology 7 ECTS on-line 

3123198 Function of Plants in Changing Environment 8 ECTS 
 

3513149 Intensive Forest Management and Production of Forest… 3 ECTS I 

3123173 Metabolomics 4 ECTS I-II 

3123155 Plant Bioactivity and Methodology 5 ECTS III-IV 

Biorefining and wood-based products 
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3312073 Applications of Photonics 4 ECTS II 

3410316 Basic Principles of Mass Spectrometry 4 ECTS I-II 

3410364 Biological Mass Spectrometry 3 ECTS III-IV 

3352573 Characterization of Materials 5 ECTS III-IV 

3410365 Chemistry of Biofuels 4 ECTS III-IV 

3513057 Fibrous Products 6 ECTS I 

3513055 Forest Products Mechanics 3 ECTS I 

3352572 Material Techniques 5 ECTS I 

3513058 Measurement, Scaling and Instrumentation 5 ECTS IV 

3312039 Paper and Printing Optics 4 ECTS Summer 

3410369 Polymers and Nanomaterials 4 ECTS 
 

3312031 Spectral Imaging Devices 5 ECTS I-II 

Bioeconomy and sustainability 
  

3513019 Bioenergy Markets and Policies 6 ECTS III 

3513040 Economics of Multiple-use Forestry 3 ECTS I 

5311717 Environmental Impact Assessment 5 ECTS IV 

3513151 International Forest Governance and Environmental Pol-
icy      

5 ECTS IV 

3513129 Supply and Energy Use of Lignocellulosic Biomass 6 ECTS I-II 

Specific skills 
  

8015013 Academic Writing Skills for Students in the MSc Prog… 3 ECTS III-IV 

1130007 Career Planning 2 ECTS on-line 

3310306 MATLAB Fundamentals 2 ECTS I 

1131003 Orientation for International Students 1 ECTS I 

8031004 University Computing Skills lectures 1 ECTS I 

8031005 University Computing Skills practices 1 ECTS I 

8031003 University Study Skills 1 ECTS I 

Additional studies 
  

 
Studies in Karelia University of Applied Sciences max 15 ECTS 

 
Studies in Savonia University of Applied Sciences max 15 ECTS 

 
Other studies to be decided together with the thesis supervisor 

3513061 Academic Skills in Forest Sciences 1.5 ECTS Autumn, I 
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SOVELLETTU FYSIIKKA 

 

Sovelletun fysiikan opinnoissa saat aluksi vahvan fysiikan ja matematiikan pohjan, 
jonka jälkeen voit syventyä maisteriopinnossa laskennalliseen fysiikkaan, lääketieteelli-

seen fysiikkaan tai ympäristöfysiikkaan sekä näiden erilaisiin sovelluksiin. Lisäksi lai-

toksella on kansainvälinen lääketieteellisen fysiikan maisteriohjelma Master's Degree 

Program in Medical Physics (MedPhys). Sovelletun fysiikan laitoksella pääset opiskele-

maan monimuotoisissa ja moderneissa oppimisympäristöissä. Laitoksen opetushenkilö-

kunta on aktiivisesti ottanut käyttöön opiskelijakeskeisiä opetustapoja ja myös fyysistä 

oppimisympäristöä on modernisoitu vahvasti. Etenkin perusopintojen jälkeen pääset 

opiskelemaan asioita, jotka nousevat suoraan laitoksella tehtävästä kansainvälisesti kor-

keatasoisesta tieteellisestä tutkimuksesta. 

Fysiikka on luonnon ja luonnonlakien tutkimista ja ymmärtämistä. Meillä voit oppia tie-

tämään mm. miten pilvet syntyvät ja vaikuttavat ilmastonmuutokseen, miten on mah-

dollista suorittaa veretön leikkaus rikkomatta ihoa tai kuinka auringon säteilystä voi-

daan tuottaa suoraan sähköä. Laitoksen tutkimukselle on ominaista kokeellisten, teo-

reettisten ja laskennallisten menetelmien asiantuntijoiden tiivis yhteistyö, jonka tulok-

sena syntyy uusia menetelmäsovelluksia etenkin ihmisen, luonnon ja niiden vuorovai-

kutusten ymmärtämiseksi. Lisäksi fysiikan kuvaaminen matematiikan kielellä antaa 

edelleen lähes rajattomat mahdollisuudet laajentaa fysiikan sovellusaluetta niin lääke-

tieteellisissä menetelmissä, tietoteknisissä ja teollisissa sovelluksissa kuin ilmastotutki-

muksessakin – myös sinulle.  

Fyysikon koulutuksessa opit korkeatasoisen tutkimuksen tuella tietoja ja taitoja, joille 

on kysyntää useilla eri aloilla sekä tutkimuslaitoksissa että yritysmaailmassa ympäri 

maailman. Valmistuttuasi voit toimia erilaisissa suunnittelu-, tuotekehitys- ja esimies-

tehtävissä tai vaikka kouluttajana ja tutkijana. Mikäli suuntaat lääketieteellisen fysiikan 

opintoihin, saat erinomaiset valmiudet sairaalafyysikon erikoistumiskoulutukseen. Val-

mistuttuasi meiltä työllisyysnäkymäsi ovat erinomaiset. 
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Opintojen ohjaus ja henkilökohtainen opintosuunnitelma  

Ohjausta omiin opintoihisi saat sovelletun fysiikan laitoksen yliopistolehtoreilta ja 

muilta opettajiltasi. Heti opintojen alussa osallistut Orientaatio yliopisto-opiskeluun ja 

Johdatus yliopistofysiikkaan -kursseille, joissa perehdyt yleisesti yliopisto-opiskeluun ja 

perusteellisemmin itse fysiikan opiskeluun ja tutustut laitoksen henkilökuntaan ja 

meillä tehtävään tutkimukseen. Opintojen alussa teistä muodostetaan pienempiä tuu-

tor-ryhmiä, joita opastavat vertaistuutorit eli ylempien vuosikurssien opiskelijat. Lisäksi 

kullakin vuosikurssilla on oma oppiainetuutori, joka on yksi laitoksen yliopistolehto-

reista. Ensimmäisen lukuvuoden aikana laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelman 

(HOPS), jota päivität tarvittaessa opintojen kuluessa. Laitoksen HOPS-ohjaajat neuvo-

vat HOPS:n laadinnassa. Jokaisen opetusperiodin jälleen laitoksen HOPS-ohjaajat pitä-

vät kullekin vuosikurssille ohjaustilaisuuden, jossa voit antaa palautetta laitoksen ope-

tuksesta ja keskustella opintojen etenemisestä.    

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)  

Mikäli olet aiemmin hankkinut osaamista, joka vastaa jotain osaamista, jota sovelletun 

fysiikan opinnoissa rakennetaan (esim. suorittanut opintoja muissa yliopistoissa tai 

avoimessa yliopistossa), niin tätä osaamistasi voidaan sisällyttää opintoihisi. Laitoksella 

toimii AHOT -vastaavana yliopistonlehtori Päivi Ronkanen, johon kannattaa ottaa yh-

teyttä heti opintojen alkuvaiheessa.   

Opintojaksojen järjestäminen  

Opintojakson järjestäminen opetussuunnitelman mukaisesti edellyttää, että sille osallis-

tuu vähintään 5 opiskelijaa. Jos opintojaksolle ilmoittautuneita opiskelijoita on vähem-

män, voidaan opintojakso perua kokonaan tai järjestää muulla tavoin (esim. moni-

muoto-opetuksena tai kirjatenttinä).  

Opetussuunnitelman uudistus lukuvuonna 2018-2019 

Sovelletun fysiikan opetussuunnitelmat muuttuvat syksystä 2018 lähtien. Tällöin tulee 

kaikille opiskelijoille yhtenäiset kandiopinnot ja vasta maisteriopinnoissa erikoistutaan 

laskennalliseen fysiikkaan, lääketieteelliseen fysiikkaan tai ympäristöfysiikkaan. Kan-

diopintoihin tulee mm. lisää matematiikan opintoja sekä fysiikan peruskurssit uudistu-

vat. Maisteriopintoihin on tehty suositeltavia kokonaisuuksia (moduuleita), joissa on 

tietyn alueen opinnot ryhmitelty yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi.  Muutokset kannattaa 

ottaa huomioon omaa HOPS:a suunnitellessa, joten keskustele HOPS ohjaajasi kanssa, 

kuinka muutokset vaikuttavat sinun opintoihisi.  
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Laskuharjoitukset  

Yksi keskeisimpiä fysiikan ja matematiikan oppimistapoja on laskuharjoitusten tekemi-

nen. Monella laitoksen järjestämällä opintojaksolla (mm. fysiikan peruskurssit) suori-

tusvaatimuksissa onkin aktiivinen osallistuminen laskuharjoituksiin (tyypillisesti 40 % har-

joituksista pitää olla tehtynä). Aktiivinen osallistuminen oikeuttaa osallistumaan väliko-

keisiin ja loppukuulusteluun. Opintojakson aikana tehdyt (laskuharjoitus-)suoritteet 

ovat pääsääntöisesti voimassa vain kyseisen opintojakson ajan eli uusintakuulusteluun 

saakka. Opintojakson voit aina kuitenkin suorittaa myös yleisessä kuulustelussa, jolloin 

laskuharjoitusvaatimusta ei ole (HUOM! Harjoitustyöt, demonstraatiot tms. saattavat 

silti kuulua vaatimuksiin). Yleisen kuulustelun tehtävissä on usein kuitenkin vaativam-

pia tehtäviä, joilla laskurutiinisi ja soveltamisen taitosi testataan.  

Kuulustelujen järjestäminen  

Yliopiston tutkintosäännössä on yleisiä ohjeita kuulustelujen järjestämisestä. Lisäksi lai-

toksella on täydentäviä ohjeita. Erityisesti laitoksen kuulusteluissa on huomioitava:  

 Sinun tulee ilmoittautua loppu- ja uusintakuulusteluihin seitsemän (7) ja yleiseen 

kuulusteluun kymmenen (10) päivää ennen kuulustelun ajankohtaa.  

 Kysymys- ja vastauspapereita on varattu vain kuulusteluun ilmoittautuneille.  

 Laitoksen kuulusteluissa voit yhden kuulustelukerran aikana suorittaa enin-

tään kaksi kuulustelua. Suosittelemme kuitenkin vain yhden kurssin suorit-

tamista kerralla.  

 Kaikki paperit on palautettava (kysymyspaperit, leimatut konseptit, suttupa-

perit ja myös ei arvosteltavaksi jätetyt paperit). Kuulustelun valvoja merkitsee 

ylös, kuinka monta paperia (konseptit, tms.) palautit.  

  

Opinnäytteiden alkuperäisyyden tarkistaminen  

Laitokselle tehtävien opinnäytteiden alkuperäisyys tarkistetaan sähköisellä Turnitin 

plagiaatintunnistusjärjestelmällä. Ennen opinnäytteen arviointia palautat tutkielmasi 

Moodleen, jossa tarkastus suoritetaan ja saat siitä raportin. Käyt raportin läpi pääohjaa-

jasi kanssa keskustellen. Opinnäytteesi tai muun kirjallisen työsi alkuperäisyyden voit 

tarkistaa itsenäisesti milloin vain: https://moodle.uef.fi/course/view.php?id=5502.  
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Perustutkinnot 

Sovelletun fysiikan perustutkinnot ovat luonnontieteiden kandidaatin (180 opintopis-

tettä) ja filosofian maisterin tutkinto (120 opintopistettä). Tutkintoihin kuuluvia opinto-

kokonaisuuksia ovat yleisopinnot, kieli- ja viestintäopinnot, fysiikan perus- ja aineopin-

not, matematiikan perus- ja aineopinnot (pakollinen sivuaine) ja valinnaiset opinnot (si-

vuaine).  

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 op), Sovelletun fysiikan koulutusohjelma 

Yleisopinnot (4 op)  op  lukuvuosi   

1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op  I  

3350804 HOPS ja portfolio, sovellettu fysiikka 2 op  I-III  

8020210 Fysiikan tiedonhaku   1 op  III  

Kieli- ja viestintäopinnot (9 op)   

8013301 English Academic Reading Skills for Applied Physics  2 op  I  

8012301 
Ruotsia sovelletun fysiikan opiskelijoille, kirjallinen ja  suul-

linen taito  
3 op  II  

8011302 Kirjoitusviestintää sovelletun fysiikan opiskelijoille  2 op   III    

8011326 Puheviestintää sovelletun fysiikan opiskelijoille  2 op  III  

 

Fysiikan opinnot (80 op) (pakollinen)   

Fysiikan perusopinnot (27 op)     

3350010 Johdatus yliopistofysiikkaan  4 op  I  

3350551 Matemaattiset ohjelmistot 2 op  I  

3350011 Fysiikan peruskurssi I   6 op  I  

3350012 Fysiikan peruskurssi II   6 op  I  

3350013 Fysiikan peruskurssi III   6 op  I  

3350014 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt 3 op  I  

Fysiikan aineopinnot, pakolliset (53 op)  

3351510 Fysiikan Studio 8 op  II  

3351511 Fysiikan data-analyysi 5 op  II 

3351503 Aaltoliikeoppi   5 op  III  

3351504 Analyyttinen dynamiikka   5 op  II  

3351505 Sähkömagneettinen kenttäteoria  5 op  III  

3351512 Statistinen fysiikka   5 op  III  

3351507 Moderni fysiikka  5 op  III  

3351555 Siirtoilmiöt 5 op  III  

3351410 Sovelletun fysiikan kandidaatin tutkielma   10 op  III  

3351400 Sovelletun fysiikan kandidaatin tutkielman kypsyysnäyte 0 op III  
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Matematiikan opinnot (60 op) (pakollinen) 

Matematiikan perusopinnot (25 op), sivuaine   

3355740 Yliopistomatematiikan johdantokurssi 3 op  I  

3355741 Matematiikan peruskurssi 5 op  I  

3355742 Matriisilaskenta 3 op  I  

3355743 Reaalianalyysi a 4 op  I  

3355744 Reaalianalyysi b 5 op  I  

3355745 Lineaarialgebra 5 op  I  

Matematiikan aineopinnot (35 op), sivuaine   

3356521 Moniulotteinen analyysi a 5 op II 

3356522 Moniulotteinen analyysi b 5 op II 

3356509 Differentiaaliyhtälöt a  5 op  II  

3356510 Differentiaaliyhtälöt b  4 op  II  

3356523 Todennäköisyyslaskenta 6 op II 

3356524 Sovellettu analyysi 5 op III 

3356512 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt 5 op III 

 

Valinnaiset opinnot / sivuaineopinnot (min. 27 op) 

 

Valinnaiset opinnot  

Valinnaisilla opinnoilla täydennät luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa niin, että 180 

op täyttyy. Valinnaiset opinnot suosittelemme suoritettavaksi vasta 1. opintovuoden jäl-

keen. Suositeltavia valinnaisia opintoja ovat fysiikan, ympäristötieteen, matematiikan, 

tietojenkäsittelytieteen, kemian, biokemian, tilastotieteen, ja ihmisen fysiologian ja ana-

tomian opintokokonaisuudet sekä harjoittelu. Valinnaisiin opintoihin ei voi kuitenkaan 

sisällyttää fysiikan ja matematiikan propedeuttisia, Fysiikkaa ympäristötieteilijöille 

tai vastaavan tasoisia kursseja.  

 Filosofian maisterin tutkinto 120 op, sovelletun fysiikan koulutusohjelma 

Yleisopinnot (1 op)  op  lukuvuosi  

3350802 HOPS, Sovellettu fysiikka (FM) 1 op  IV-V  

Kieli- ja viestintäopinnot (2 op)   

8013300 

Advanced English Academic and Professional  

Communication for  Applied Physics, Computer Science 

and Environmental Science  

2 op IV-V 
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Lisäksi linjakohtaiset syventävät opinnot lääketieteellisessä, laskennallisessa tai ympä-

ristöfysiikassa:  

Lääketieteellisen fysiikan pakolliset syventävät opinnot (vähintään 60 op) op 
luku-

vuosi 

3352501 Physics in Clinical Radiology*  5 op  IV-V 

3352502 Physics in Radiotherapy*   5 op  IV-V 

3352503 Nuclear Medicine Physics**   5 op  IV-V 

3352515 Physics in Clinical Physiology and Neurophysiology** 5 op  IV-V 

3352542 Signal Analysis* 5 op  III-V 

3352982 Sovelletun fysiikan projektityö 5 op  IV-V 

3352410 Sovelletun fysiikan pro gradu -tutkielma   30 op  V 

3352400 Sovelletun fysiikan pro gradu -tutkielman kypsyysnäyte 0 op  V 

Muut lääketieteellisen fysiikan pakolliset opinnot (5-11 op) 

4429206 Ihmisen anatomia ja fysiologia 1  3,5 op  IV 

4429207 Ihmisen anatomia ja fysiologia 2  4 op  IV 

4429208 Ihmisen anatomia ja fysiologia 3  3,5 op  IV 

 Tai kurssien Ihmisen anatomia ja fysiologia 1-3 tilalla   

4429209 Human basic anatomy, physiology and radiology 5 op IV-V 

Seuraavista moduuleista tai opinnoista valittava vähintään 15 op: 

3354101 I - Thesis and project work  IV-V 

3354104 IV - Medical Physics  IV-V 

3354105 V - Signal and Image Analysis  IV-V 

3354106 VI - Applied Materials Physics  IV-V  

 

Laskennallisen fysiikan pakolliset syventävät opinnot (vähintään 60 op) op 
luku-

vuosi 

3352542 Signal Analysis* 5 op  III-V 

3352617 Numerics in Computational Physics*   5 op  III-V  

3352618 Technical programming**   5 op III-V 

3352610 Estimation Theory**   5 op  IV-V 

3352601 Optimization*  5 op  IV-V 

3352982 Sovelletun fysiikan projektityö 5 op  IV-V  

3352410 Sovelletun fysiikan pro gradu -tutkielma   30 op  V 

3352400 Sovelletun fysiikan pro gradu -tutkielman kypsyysnäyte  0 op  V 
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Seuraavista moduuleista tai opinnoista valittava vähintään 20 op:  

3354101 I - Thesis and project work  IV-V  

3354102 II - Advanced Physics and Mathematics  IV-V  

3354103 III - Computational Methods for Applied Physics  IV-V  

3354105 V - Signal and Image Analysis  IV-V  

3354107 VII - Numerical and Computational Methods  IV-V  

3354108 VIII - Inverse Problems and Optimization  IV-V  

Vapaavalintaiset soveltuvat verkkokurssit (maksimissaan 2 kurssia voi sisällyttää  syventäviin 

opintoihin): 

3317394 Datan analyysimenetelmät mallinnuksessa  4 op  IV-V 

3317392 Mallinnus ja optimointi 4 op  IV-V 

3317393 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt matemaattisessa  mallinnuksessa   4 op  IV-V 

3317396 Satunnaisuus mallintamisessa  4 op  IV-V 

3317395 Tilastolliset mallit  4 op  IV-V 

3317397 Jatkuvat mallit  4 op  IV-V 

   Ympäristöfysiikan pakolliset syventävät opinnot (vähintään 60 op) op 
luku-

vuosi 

3352707 Aerosol Physics I*  5 op IV-V 

3352708 Aerosol Physics II*  5 op IV-V 

3352709 Atmospheric Chemistry**  5 op IV-V 

3352710 Atmospheric Physics and Meteorology**  5 op IV-V 

3352703 Climate Change*  5 op IV-V 

3352982 Sovelletun fysiikan projektityö 5 op  IV-V  

3352410 Sovelletun fysiikan pro gradu -tutkielma  30 op V 

3352400 Sovelletun fysiikan pro gradu -tutkielman kypsyysnäyte 0 op V 

Seuraavista moduuleista tai opinnoista valittava vähintään 20 op:  

3354101 I - Thesis and project work  IV-V 

3354103 III - Computational Methods for Applied Physics  IV-V 

3354108 VIII - Inverse Problems and Optimization  IV-V 

3354110 X - Atmospheric data analysis  IV-V 

3354111 XI - Environmental science  IV-V 

3352754 Statistical Data Analysis for Applied Physics*  4 op IV-V 

 

Vapaavalintaiset soveltuvat erikoiskurssit: 

Esim. muiden yliopistojen tai yhteistyökumppaneiden järjes-

tämät verkkokurssit, kenttäkurssit tai workshopit. 

1-10 op IV-V 
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* Järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, järjestetään 2018-2019  

** Järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, järjestetään seuraavan kerran vasta 2019-2020  

 

Syventäviin opintoihin suositeltavat kokonaisuudet, moduulit: 

3354101 I - Thesis and project work op 
luku-

vuosi 

3352410 Sovelletun fysiikan pro gradu -tutkielma   30 op  V 

3352982 Sovelletun fysiikan projektityö 1 5 op  IV-V 

3352005 Sovelletun fysiikan pro gradu -seminaari   2 op  V 

3352982 Sovelletun fysiikan projektityö 2 1-5 op  IV-V 

 

3354102 II - Advanced Physics and Mathematics op 
luku-

vuosi 

3352615 Physical Acoustics**  5 op  III-V 

3352580 Solid State Physics* 5 op  IV-V 

3356505 Kompleksianalyysi I a*   4 op  III-IV  

3356506 Kompleksianalyysi I b*  4 op  III-IV  

 

3354103 III - Computational Methods for Applied Physics op 
luku-

vuosi 

3352754 Statistical Data Analysis for Applied Physics*  4 op  IV-V 

3352542 Signal Analysis* 5 op  III-V 

3352541 Digital Image Processing**   5 op  IV-V  

3352601 Optimization*  5 op IV-V  

3352617 Numerics in Computational Physics* 5 op  IV-V  

 

3354104 IV - Medical Physics op 
luku-

vuosi 

3352501 Physics in Clinical Radiology*  5 op  IV-V 

3352502 Physics in Radiotherapy*   5 op  IV-V 

3352503 Nuclear Medicine Physics**   5 op IV-V 

3352515 Physics in Clinical Physiology and Neurophysiology 5 op IV-V 

3352544 Ultrasound Techniques in Medicine*  5 op  IV-V 

3352545 Magnetic Resonance Imaging**   5 op  IV-V 

3352576 Medical Approval Process** 5 op  IV-V 
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3354105 V - Signal and Image Analysis op 
luku-

vuosi 

3352542 Signal Analysis* 5 op  III-V 

3352611 Time Series Analysis* 5 op IV-V 

3352541 Digital Image Processing**   5 op  IV-V 

3352612 Image Analysis** 5 op  IV-V 

 

3354106 VI - Applied Materials Physics op 
luku-

vuosi 

3352580 Solid state physics* 4 op  III-V 

3352571 Biomaterials*   5 op  IV-V 

3352572 Material techniques*   5 op  IV-V 

3352575 Biomechanics*   5 op  IV-V 

3352577 X-ray powder diffraction*   5 op  IV-V 

3352573 Characterization of Materials**   5 op  IV-V 

3352579 Introduction to nanotechnology**  5 op  IV-V 

3352578 Wood-based solid and composite materials  5 op  IV-V 

 

3354107 VII - Numerical and Computational Methods op 
luku-

vuosi 

3352617 Numerics in Computational Physics*   5 op  IV-IV 

3352603 Finite Element Methods**   5 op  IV-V 

3352618 Technical programming**   5 op IV-V 

 

3354108 VIII - Inverse Problems and Optimization op 
luku-

vuosi 

3352601 Optimization*  5 op  IV-V 

3352610 Estimation Theory**   5 op  IV-V 

3352604 Inverse Problems*   5 op  IV-V 

3352609 Statistical Inverse Problems**  5 op  IV-V 

 

3354109 IX - Environmental Physics op 
luku-

vuosi 

3352707 Aerosol Physics I*  5 op IV-V 

3352708 Aerosol Physics II*  5 op IV-V 

3352709 Atmospheric Chemistry**  5 op IV-V 

3352710 Atmospheric Physics and Meteorology**  5 op IV-V 

3352703 Climate Change*  5 op IV-V 
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3354110 X – Atmospheric Data Analysis op 
luku-

vuosi 

3352754 Statistical Data Analysis for Applied Physics*  4 op  IV-V 

3352542 Signal Analysis* 5 op  III-V 

3352611 Time Series Analysis* 5 op IV-V  

3352617 Numerics in Computational Physics* 5 op  IV-V  

3352618 Technical programming**   5 op IV-V 

 

3354111 XI – Environmental Science op 
luku-

vuosi 

3710235 Energiantuotannon ja teollisuuden päästöt*  4 op  IV-V 

3710481 Health Effects of Air Pollutants and Nanomaterials** 6 op  IV-V 

3710482 Combustion, Emissions and Control Technologies* 5 op IV-V 

3710472 Air Pollution Practicals** 5 op IV-V 

* Järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, järjestetään 2018-2019  

** Järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, järjestetään seuraavan kerran vasta 2019-2020  

 

Valinnaiset opinnot  

Valinnaisilla opinnoilla täydennät filosofian maisterin tutkintoa niin, että 120 op täytty-

vät. Suositeltavia valinnaisia opintoja ovat fysiikan, ympäristötieteen, matematiikan, 

tietojenkäsittelytieteen, kemian, biokemian, tilastotieteen, ja ihmisen fysiologian ja ana-

tomian opintokokonaisuudet sekä harjoittelu. Valinnaisiin opintoihin ei voi kuitenkaan 

sisällyttää fysiikan ja matematiikan propedeuttisia, Fysiikkaa ympäristötieteilijöille 

tai vastaavan tasoisia kursseja.  
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Kansainvälinen maisteriohjelma sovelletussa fysiikassa 

Master's Degree Program in Medical Physics (MedPhys) 

In the Master's degree programme in Medical Physics (MedPhys) curriculum theory 

meets practice: the programme includes a possibility for internships in research groups 

and companies. In addition, it is also possible to conduct a clinical internship at the 

Kuopio University Hospital, consisting of e.g. quality assurance measurements, training 

in radiation dosage planning for cancer treatment and getting familiar with the routine 

tasks of a medical physicist. The Master's degree programme is based on high quality 

international research in medical physics and biomedical engineering performed at the 

Department of Applied Physics, University of Eastern Finland (Kuopio campus). The 

University of Eastern Finland offers a full curriculum for students of the MedPhys pro-

gramme. In addition, courses (except the Clinical internship in medical physics) of the 

MedPhys programme are also offered for short term exchange students (3-9 months) 

through bilateral agreements and exchange programs from partner universities of the 

University of Eastern Finland. 

Students eligible to apply should hold a Bachelor of Science degree in a related field. 

Suitable backgrounds for the MedPhys programme are, for example, degrees in physics, 

mathematics and engineering. However, fundamentals in both university level physics 

and mathematics are prerequisite. Furthermore, basic knowledge on human anatomy 

and physiology and basic skills in programming are beneficial. The study curriculum 

covers a wide range of topics from medical imaging data and signal analysis to clinical 

measurement techniques and medical radiation physics. The programme consists of 120 

ECTS credits and it is expected to be completed within two years  

Aims of the Master's Degree Program   

MedPhys is intended to give the student a basic understanding of the subject matter 

and tools to apply theoretical and practical training to various areas of medicine, in-

cluding diagnostic imaging, cancer treatment, and physiological monitoring. 

Each person receiving an MSc degree upon completion of these studies will: 

• Possess excellent theoretical and practical skills in a wide range of applica-

tions related to medical physics (and/or engineering) 

• Know how to work independently on a research topic relevant to medical 

physics (and/or engineering) 
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• Know how to present a research topic and results in a written report and in 

an oral presentation 

• Have experience of working as a member of a research group and/or in clini-

cal settings in a hospital 

• Be trained in a highly international environment where students from all 

around the world have interacted and co-operated 

Curriculum 

Compulsory Introductory Studies (3 cp)  ECTS  Year 

3350784 
Personal Study Plan in International Master's Programme in 

Medical Physics 
1 cp  I – II 

8031003 University Study Skills 1 cp  I 

1131003 Orientation for International Students 1 cp  I 

Compulsory Language and Communication Studies (2 cp) 

8013300 

Advanced English Academic and Professional  

Communication for Applied Physics, Computer Science and 

Environmental Science  

2 cp 

I – II 

 

Complementary Courses (3 cp)  ECTS  Year  

8020280 
Information skills and sources in science for international stu-

dents 
1 cp  I – II 

8014300  Survival Finnish  2 cp  I – II 

 

General Physics Courses (7 cp) (if equivalent know-how is not gained in 

previous studies) 
ECTS  Year  

3350551 Mathematical Software 2 cp  I – II 

3351511  Data Analysis in Physics 5 cp  I – II 

 
Advanced Studies in Medical Physics (min. 60 cp), Compulsory ECTS  Year  

3352501 Physics in Clinical Radiology* 5 cp  I 

3352502 Physics in Radiotherapy* 5 cp  I 

3352503 Nuclear Medicine Physics** 5 cp  II 

3352542 Signal Analysis* 5 cp  I  

3352515 Physics in Clinical Physiology and Neurophysiology** 5 cp  II 

3352982 Project Work in Applied Physics 5 cp  I – II 
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3352410, 

3352400 
M.Sc. Thesis and Essay in Applied Physics 30 cp  II 

Other Compulsory Studies in Medical Physics (5 op) 

4429209 Human basic anatomy, physiology and radiology 5 cp I  

In the following modules or studies at least 15 credits: 

3354101 I - Thesis and project work  I – II 

3354102 II – Advanced Physics and Mathematics  I – II 

3354103 III - Computational methods for Applied Physics  I – II 

3354104 IV - Medical Physics  I – II 

3354105 V - Signal and Image Analysis  I – II 

3354106 VI - Applied Materials Physics  I – II 

3354107 VII – Numerical and Computational Methods  I – II 

3354108 VIII – Inverse Problems and Optimization  I – II 

 

Other Studies (so that total 120 credits are completed) 

3352516 Clinical internship in medical physics 1-10 cp I – II 

3352985 Internship in Physics 1-10 cp I – II 

 Other physics or other field courses  I – II 

Modules: 

 

3354101 I - Thesis and project work ECTS Year 

3352410 Thesis in Applied Physics  30 cp  II 

3352005 Undergraduate Seminar in Applied Physics   2 cp  II 

3352982 Project Work in Applied Physics 1 5 cp  I – II 

3352982 Project Work in Applied Physics 2 1-5 cp  I – II 

 

3354102 II - Advanced Physics and Mathematics ECTS Year 

3352615 Physical Acoustics*  5 cp  I 

3352580 Solid State Physics* 5 cp  I 

3356505 Kompleksianalyysi I a* (in Finnish) 4 cp  I 

3356506 Kompleksianalyysi I b* (in Finnish) 4 cp  I 

 

3354103 III - Computational Methods for Applied Physics ECTS Year 

3352754 Statistical Data Analysis for Applied Physics*  4 cp  I 

3352542 Signal Analysis* 5 cp  I 
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3352541 Digital Image Processing**   5 cp  II 

3352601 Optimization*  5 cp I 

3352617 Numerics in Computational Physics* 5 cp  I 

 

3354104 IV - Medical Physics ECTS Year 

3352501 Physics in Clinical Radiology*  5 cp  I 

3352502 Physics in Radiotherapy*   5 cp  I 

3352503 Nuclear Medicine Physics**   5 cp II 

3352515 Physics in Clinical Physiology and Neurophysiology** 5 cp II 

3352544 Ultrasound Techniques in Medicine*  5 cp  I 

3352545 Magnetic Resonance Imaging**   5 cp  II 

3352576 Medical Approval Process** 5 cp  II 

 

3354105 V - Signal and Image Analysis ECTS Year 

3352542 Signal Analysis* 5 cp  I 

3352611 Time Series Analysis* 5 cp I 

3352541 Digital Image Processing**   5 cp  II 

3352612 Image Analysis** 5 cp  II 

 

3354106 VI - Applied Materials Physics ECTS Year 

3352580 Solid state physics* 4 cp  I 

3352579 Introduction to nanotechnology**  5 cp  II 

3352573 Characterization of Materials**   5 cp  II 

3352572 Material techniques*   5 cp  I 

3352571 Biomaterials*   5 cp  I 

3352575 Biomechanics*   5 cp  I 

3352577 X-ray powder diffraction*   5 cp  I 

3352578 Wood-based solid and composite materials  5 cp  I – II 

 

3354107 VII - Numerical and Computational Methods ECTS Year 

3352617 Numerics in Computational Physics*   5 cp  I 

3352603 Finite Element Methods**   5 cp  II 

3352618 Technical programming**   5 cp II 

 

3354108 VIII - Inverse Problems and Optimization ECTS Year 

3352601 Optimization*  5 cp  I 

3352610 Estimation Theory**   5 cp  II 

3352604 Inverse Problems*   5 cp  I 
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3352609 Statistical Inverse Problems**  5 cp  II 

* The course will be held only every second academic year, next time in 2018-2019  

** The course will be held only every second academic year, next time in 2019-2020 
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TIETOJENKÄSITTELYTIEDE 

 

Tietojenkäsittelytieteen laitos toimii sekä Joensuun että Kuopion kampuksilla. Kummal-

lakin kampuksella voi opiskella tietojenkäsittelytiedettä pää- ja sivuaineena. Lisäksi Jo-

ensuun kampuksella voi opiskella tietotekniikan aineenopettajaksi. Kuopion ja Joen-

suun kampuksilla tietojenkäsittelytieteen laitos vastaa myös tilastotieteen sivuaineope-

tuksesta. 

Laitoksen tietojenkäsittelytieteen tutkimus keskittyy kolmeen painoalaan: 

 opetus- ja kehitysteknologiat, jossa tutkitaan teknologioiden kehittämistä esi-

merkiksi yhteiskunnallisen kehityksen ja opettamisen konteksteissa 

 älykäs medialaskenta, jossa tutkitaan esimerkiksi koneoppimista, sekä kuvan, 

äänen, värin ja tekstin yhdistämistä digitaalisessa mediassa ja sen uusissa so-

velluksissa. 

 datatiede, jossa tutkitaan suuria digitaalisia tietomassoja sekä kehitetään me-

netelmiä jotka löytävät oleellisen tiedon datasta ja luovat ennustavia malleja 

päätöksen teon työkaluiksi 

 

Tietojenkäsittelytieteen FM-tutkinnon syventävät opinnot jakautuvat vastaavasti eri-

koistumisaloihin. 

Automaattisen tietojenkäsittelyn tultua erottamattomaksi osaksi nykyaikaista yhteis-

kuntaamme on samalla alan ammattilaisten tarve voimakkaasti lisääntynyt. Tietojenkä-

sittelijät työskentelevät esimerkiksi ohjelmisto- ja elektroniikkateollisuudessa, kaupassa 

ja muissa yrityksissä, julkishallinnossa, opetuksessa ja tutkimuksessa. Ammattinimik-

keenään heillä voi olla esimerkiksi ohjelmistosuunnittelija, systeemisuunnittelija, järjes-

telmäasiantuntija, projektipäällikkö tai johtotehtävissä tietohallintopäällikkö. Tietotek-

niikan opettajan koulutus taas antaa pätevyyden toimia perusopetuksen, lukion tai kes-

kiasteen opettajana sekä antaa valmiudet toimia työelämän koulutustehtävissä. 

Koska tietojenkäsittelyn sovellusalueet ovat niin monipuoliset, myös sen tutkimus ja 

siinä käytetyt menetelmät ovat moninaisia, vaihdellen esimerkiksi kehitys- ja opetustek-

nologian hyödyntämistä ihmistieteistä aina älykkään medialaskennan ja datatieteen al-

goritmitutkimuksessa hyödynnettäviin formaaleihin matemaattisiin menetelmiin 

saakka. Vastaavasti tietojenkäsittelytieteen FM-tutkinnosta voi rakentaa omaa suuntau-

tumistaan tukevan pääaineen syventävien ja sivuaineopintojen kokonaisuuden varsin 
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vapaasti. Siitä huolimatta tietojenkäsittelytieteen ydinaines on keskeisiltä osiltaan sovel-

lusriippumatonta ja varsin abstraktia: se tutkii tiedon esittämistä, näitä esitystapoja 

käyttäviä tiedonkäsittelymenetelmiä, tällaisiin menetelmiin perustuvia tietojärjestelmiä 

sekä tietokoneita ja niiden hyväksikäyttöä osana tällaisia tietojärjestelmiä. Tähän ydinai-

nekseen pohjaava yliopistokoulutus antaa vahvan perustan ammattitaidolle, joka säilyy 

vaikka laitteistot, ohjelmistot ja alan työmenetelmät jatkuvasti kehittyvätkin. 

Perustutkinnot 

 

Tietojenkäsittelytieteessä perustutkinnot ovat luonnontieteen kandidaatin (LuK) ja filo-

sofian maisterin (FM) tutkinnot. LuK-tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka 

laajuus on 180 opintopistettä (op), ja jonka voi suorittaa päätoimisesti opiskellen kol-

messa vuodessa. Sen opinnot koostuvat pääaineen perus- ja aineopinnoista sisältäen 

kandidaatintutkielman, kieli- ja viestintäopinnot, yleisopinnot, sivuaineopinnot sekä 

vapaasti valittavat opinnot. Opiskelijat kuuluvat Itä-Suomen ICT-koulutuspolun piiriin, 

jossa pääaineen LuK-tutkintokoulutus toteutetaan yhteistyössä Karelia (Joensuu) ja Sa-

vonia (Kuopio) ammattikorkeakoulujen kanssa.  FM-tutkinto on ylempi korkeakoulu-

tutkinto, jonka laajuus on 120 op, ja jonka voi suorittaa päätoimisesti opiskellen LuK-

tutkinnon pohjalta kahdessa vuodessa. Sen opinnot puolestaan koostuvat pääaineen sy-

ventävistä opinnoista sisältäen pro gradu -tutkielman, kieliopinnot sekä sivuaineen tai 

vapaasti valittavat opinnot.  

Lisäksi laitos osallistuu kolmeen kansainväliseen tietojenkäsittelytieteen maisteriohjel-

maan: 

 tietojenkäsittelytieteen kansainvälinen maisteriohjelma International Master's 

Degree Programme in Information Technology (IMPIT) ja 

 eurooppalainen Erasmus+ maisteriohjelma Colour in Science and Industry 

(COSI). 

 kaksoismaisteritutkinto-ohjelma yhdessä japanilaisen Toyohashin yliopiston 

kanssa (TUT-UEF). 

Kansainväliset maisteriohjelmat toimivat pääosin Joensuun kampuksella. TUT-UEF -

yhteistyö toimii molemmilla kampuksilla. Suuri osa tietojenkäsittelytieteen syventävistä 

opinnoista annetaan englanniksi. 
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Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon rakenne (180 op) 
 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee tietojenkäsitte-

lytieteen perusteet erilaisten tietoa käsittelevien tietojärjestelmien toiminnasta, suunnit-

telusta ja toteuttamisesta, ja hänellä on edellytykset alan kehityksen seuraamiseen. Hä-

nellä on myös osaamistaan laajentamaan valitsemansa sivuaineen tai sivuaineiden pe-

rusteiden tuntemus. Hänellä on valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työs-

kentelytapoihin sekä edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulu-

tukseen ja jatkuvaan oppimiseen. Hänellä on edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa 

työelämässä sekä riittävä viestintä- ja kielitaito.  

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op Laajuus 

Yleisopinnot  5 op 

Kieli- ja viestintäopinnot  10 op 

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot  25 op 

Tietojenkäsittelytieteen aineopinnot 70 op 

Sivuaineopinnot 60 op tai 2 x 25 op 

Vapaasti valittavat opinnot 0-20 op 

Yhteensä 180 op 

 
 

Yleisopinnot (5 op) op lukuvuosi 

1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op (I) 

 (Orientation to University Studies)   

3621110 Hops-tietojenkäsittelytiede (LuK) 2 op (I-III) 

 (Preparing Personal Study Plan (cs, BSc))   

8034004 Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena 2 op (I) 

 (Information and Communication Technology Skills 
in Learning) 

  

 
 
Tähdellä* merkityt kurssit toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen ICT-koulutuspolkuun osallistuvien 
ammattikorkeakoulujen kanssa: 

• Joensuussa Karelia AMK 

• Kuopiossa Savonia AMK 
  



UEF // Opinto-opas 2018-2019 156

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot (25 op) op lukuvuosi 

3621250 Johdatus tietojenkäsittelyyyn * 5 op (I) 

 (Introduction to Computing)   

3621251 Ohjelmointi I – Ohjelmoinnin perusteet * 5 op (I) 

 (Programming I – Basics of Programming)   

3621252 Ohjelmointi II – Käyttöliittymäohjelmointi * 5 op (I) 

 (Programming II – User Interface Programming)   

3621255 Tiedonhallinta ja SQL* 5 op (I) 

 (Data Management Systems and SQL)   

3621253 Tietokonejärjestelmät * 5 op (I) 

 (Computer Systems)   

 

 

Tietojenkäsittelytieteen aineopinnot (70 op) op lukuvuosi 

3621410 Diskreetit rakenteet * 5 op (I) 

 (Discrete Structures)   

3621412 Ohjelmointi III – Olio-ohjelmointi * 5 op (I) 

 
(Programming III – Object Oriented Program-

ming) 
  

3621414 Tietorakenteet ja algoritmit I * 5 op (II) 

 (Data Structures and Algorithms I)   

3621413 Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia * 5 op  (I) 

 (Human Factors of Interactive Technology)   

3621427 Ohjelmistotuotanto I * 5 op (I) 
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 (Software Engineering I)   

3621415 Hajautetut ja samanaikaiset järjestelmät * 5 op (II) 

 (Distributed and Concurrent Systems)   

3621423 Laskennan perusmallit *  3 op (II) 

 (Basic Models of Computation)   

3621424 Tietorakenteet ja algoritmit II * 4 op (II) 

 (Data Structures and Algorithms II)   

3621416 Ohjelmistotuotanto II * 10 op (II) 

 (Software Engineering II)   

3621417 
Web-ohjelmointi * 

(Web Programming) 
5 (II) 

3621418 
Johdatus tietoturvaan * 

(Introduction to Data Security) 
5 (II) 

3621391 Aineopintojen seminaari 2 op (III) 

 (Preliminary Seminar in Computer Science)   

3621392/3 LuK-tutkielma ja kypsyysnäyte 6 op (III) 

 
(Bachelor of Science Thesis in Computer Sci-

ence) 
  

Valinnaisia aineopintokursseja vähintään 5 op (II-III) 

 

 

Valinnaisia aineopintoja 2018-2019 op lukuvuosi 

3621342 Aineopintojen harjoitustyö, tietojenkäsittelytiede 2-5 op (I-III) 

 (Project in BSc  Studies in Computer Science)   

3621333 Aineopintojen harjoittelu 5-8 op (II-III) 
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 (Practical Training in BSc (Computer Science)   

3621428 ICT – liiketoiminta ja yrittäjyys * 5 op (II-III) 

 (Introduction to ICT business economics)   

3621426 Web-ohjelmoinnin harjoitustyö * 5 op (II-III) 

 (Web Programming Project)   

3621425 Web- ja mobiilikäyttöliittymät * 5 op (II-III) 

 (Web and Mobile User Interfaces)   

3621325 Android-ohjelmoinnin perusteet 4 op (I-III) 

 (Basics of Android Programming)   

3621430 Tietojärjestelmän suunnittelu 4 op (I-II) 

 (Designing Information Systems)   

3621431 Johdatus algoritmiseen data-analyysiin 4 op (III) 

 (Introduction to Algoritmic Data Analysis)   

3621329 Liiketoimintakeskeinen data-analytiikka 4 op (II-III) 

 (Business-oriented data analytics)   

3621429 
Digitaalisten oppimisympäristöjen toteutuste-

knologiat 4 op (II-III) 

 
(State-of-Art Technologies in Digital Learning 

Environments)   

3621335 Laskennallinen älykkyys I 4 op (II-III) 

 (Computational Intelligence I)   
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Kieli- ja viestintäopinnot (10 op) op lukuvuosi 

8011451 Kirjoitusviestintää tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille  2 op (III) 

8011475 
Puheviestintää tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille 

(Kuopio) 
2 op (III) 

8011449 
Puheviestintää luonnontieteiden ja metsätieteiden 

opiskelijoille (Joensuu) 
2 op (III) 

8012451 Ruotsia tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille 3 op (II) 

8026020 Tietojenkäsittelytieteen tiedonhaku 1 op (II-III) 

8013451 English Academic Reading and Study Skills 2 op (I) 

 
 

Sivuaineet 

Kandidaattiopintoihin on sisällytettävä yhden sivuaineen perus- ja aineopinnot (60 op) 

tai kahden sivuaineen perusopinnot (2 x 25 op).  

Vapaasti valittavat opinnot (0-20 op) 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin voi sisältyä 

pääaineen, sivuaineiden tai muiden aineiden opintojaksoja. Opiskelijoille kuitenkin 

suositellaan, että he suorittaisivat vapaasti valittaviin opintoihin pääaineen valinnaisia 

opintojaksoja. Tutkintotodistuksessa vapaasti valittavat opinnot sijoitetaan sen ryhmän 

alle, johon ne kuuluvat. Jos opintojakso on esim. pääaineen aineopintojakso, se kuuluu 

tutkintotodistuksessa pääaineeseen eikä vapaasti valittavien opintojen ryhmään. 

 
 
Filosofian maisterin tutkinnon rakenne (120 op) 
 
Filosofian maisterin tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle hyvä tuntemus valitse-

maltaan tietojenkäsittelytieteen erikoistumissuunnalta. Hänellä on valmiudet tieteelli-

sen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen sekä valmiudet toimia työelä-

mässä tietojenkäsittelytieteen asiantuntijana ja kehittäjänä. Hänellä on valmiudet tieteel-

liseen jatkokoulutukseen sekä hyvä viestintä- ja kielitaito. 
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Koodi opintojakso op lukuvuosi 

3621112 Hops-tietojenkäsittelytiede (FM) 1 op (I-II) 

 (Preparing Personal Study Plan (cs, MSc))   

8013300 

Advanced English Academic and Professional 

Communication for Applied Physics, Computer 

Science and Environmental Science (Kuopio) 

2 op (I) 

8013328 

Advanced English Academic and Professional 

Communication for Chemistry, Computer Sci-

ence, Mathematics and Physics (Joensuu) 

2 op (I) 

 Tietojenkäsittelytieteen syventävät opinnot 94 op  

 Vapaasti valittavia tai sivuaineopintoja 0-23 op  

 Yhteensä 120 op  

 

 

Tietojenkäsittelytieteen syventävät opinnot op lukuvuosi 

kaksi seuraavista viidestä 6 op:n pakollisesta kurssista: 

3621511 Algoritmien suunnittelu ja analysointi 6 op (I) 

 (Design and Analysis of Algorithms)   

3621512 Ohjelmistotuotanto 6 op (I) 

 (Software engineering)   

3621513 Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät 6 op (I) 

 (Research Methods in Computer Science)   

3621517 Hahmontunnistus 6 op (I) 

 (Pattern Recognition)   

3621675 Syväoppiminen 6 op (I) 
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 (Deep Learning)   

3621535 Erikoistyö tai 10-20 op (II) 

 (Master's Project in Computer Science) or   

3621536 Maisteriopintojen harjoittelu 10-20 op (I-II) 

 (Practical Training in MSc (Computer Science))   

3621591 Tietojenkäsittelytieteen FM-seminaari 2 op (I-II) 

 (MSc Seminar in Computer Science)   

3621592/3 Pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte 30 op (II) 

valinnaisia tietojenkäsittelytieteen syventäviä opintoja, hop-

sin mukaan 
30-40 op (I-II) 

Yhteensä 120 op  

 
 

Erikoistumisalat laativat omat mallinsa soveltuviksi HOPSeiksi. Tyypillisesti tällaisessa 

mallissa on 6-8 tietojenkäsittelytieteen valinnaista syventävää kurssia à 5 op, riippuen 

erikoistyön tai harjoittelun koosta; näistä kursseista noin puolet on alan omaa tarjontaa 

ja loput vapaasti valittavissa laitoksen tarjonnasta. Opiskelija valitsee erikoistumis-

alansa laatimalla oman Hopsinsa mallin pohjalta yhteistyössä ohjaavan professorin tai 

Hops-ohjaajan kanssa. Mallit löytyvät laitoksen verkkosivuilta. 

Tietojenkäsittelytieteen maisterin tutkinnon syventäviin opintoihin voi sisältyä seuraa-

via tilastotieteen ja fotoniikan opintojaksoja enintään vapaasti valittavien opintojen 

maksimimäärän mukaisesti kussakin maisteriohjelmassa: 

Tietojenkäsittelytieteen maisterin tutkinto enintään 20 op 

IMPIT-maisteriohjelma enintään 18 op 

COSI-maisteriohjelma enintään 5 op 
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Nämä opintojaksot valitaan seuraavasta listasta: 
 

3622352 Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1, 5 op 
3622353 Data-analyysin todennäköisyyspäättely 2, 5 op 
3622347 Bayes-päättely 1, 5 op 
3622348 Bayes-päättely 2, 5 op 
3622350 Ryhmittyneiden aineistojen analyysi, 5 op 
3622351 Tilastollinen data-analyysi, 6 op 
3622349 Spatiaalinen tilastotiede, 5 op 
3622233 Tilastollinen koesuunnittelu, 5 op 
 
3312037 Värioppi, 5 op 
3312031 Spektrikuvauslaitteet, 5 op 
3312025 Näyttöteknologia, 5 op 
3312033 Teollisuus ja biolääketieteellinen optiikka, 5 op 
 
 

Valinnaisia syventäviä opintojaksoja 2018-2019 op lukuvuosi 

3621520 Laskennallinen väri 5 op (I-II) 

 (Computational Color)   

3621523 Modernin opetusteknologian perusteet 5 op (I-II) 

 (State-of-Art Technologies in Education)   

3621555 Väriopin harjoitustyö 5 op (I-II) 

 (Color Science Laboratory)   

3621679 COSI-teollisuusprojekti 5 op (I-II) 

 (Industrial Project (COSI))   

3621518 Konenäkö 5 op (I-II) 

 (Machine Vision)   

3621597 Paikkatietoinen koneäly 5 op (I-II) 

 (Location-aware Machine Intelligence)   

3621680 Algoritminen data-analyysi 5 op (I-II) 
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 (Algorithmic Data Analysis)   

3621521 Kehitys‐ ja opetusteknologia 5 op (I-II) 

 (Technologies for Education and Development)   

3621681 Matriisihajotelmat data-analyysissä 5 op (I-II) 

 (Matrix Decompositions in Data Analysis)   

3621552 Ryhmittelymenetelmät 5 op (I-II) 

 (Clustering Methods)   

3621587 Katseenseuranta 5 op (I-II) 

 (Eye tracking)   

 

 
Tietojenkäsittelytieteen harjoittelut 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon voi sisältyä vapaaehtoista työharjoittelua. Ai-

neopintojen harjoittelu on tarkoitus suorittaa kesällä kolmannen lukuvuoden päät-

teeksi. Se on pituudeltaan 2-3 kk ja laajuudeltaan 5-8 op. Maisteriopintoihin kuuluu 

vaihtoehtoisesti pakollinen Maisteriopintojen harjoittelu (10-20 op), joka on suunniteltu 

suoritettavaksi ensimmäisen maisterilukuvuoden päätteeksi kesällä, jatkuen seuraavan 

lukuvuoden syyslukukauden. Se on kestoltaan 3-6 kk. Harjoittelu voidaan suorittaa 

myös esim. kahdessa eri harjoittelupaikassa (esim. 3 kk ja 3 kk).   

Aineopintojen harjoittelun sisällölle ei aseteta erityisiä vaatimuksia, vaan työ voi olla 

miltei mitä tahansa tietojärjestelmiin liittyvää kuten määrittelyä, suunnittelua, ohjel-

mointia, testausta, ylläpitotehtäviä tai dokumentointia. Tärkeintä on muodostaa käsitys 

tietojärjestelmien merkityksestä yrityksen tai muun yhteisön toiminnalle, sekä yrityksen 

tai muun yhteisön liiketoimintaan ja toimintatapoihin tutustuminen. Maisteriopintojen 

harjoittelun alkaessa opiskelijalla tulee olla suoritettuna kandidaatin tutkinto. Työtehtä-

vien tulee olla maisteriopintojen harjoittelussa vaativuudeltaan sellaisia, joita opiskelija 

valmistuttuaan tulee tekemään, kuten ohjelmointi- tai suunnittelutehtäviä.   

Tietojenkäsittelytieteen laitos myöntää vuosittain rajallisen määrän tukea harjoitteluun. 

Harjoittelutukea voidaan myöntää opiskelijan palkkaamalle yritykselle 600 € (v. 2018). 
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Opiskelija etsii itse harjoittelupaikan. Jos harjoitteluun on myönnetty yliopiston tukea, 

täyttää opiskelija ennen harjoittelun aloittamista harjoittelusopimuksen yliopiston ja 

harjoittelupaikan kesken. Muutoin lähetetään harjoitteluyhdyshenkilölle vapaamuotoi-

nen ilmoitus harjoittelun aloittamisesta. Opiskelija ja harjoittelupaikan tarjoaja solmivat 

lisäksi työsopimuksen. Harjoittelun jälkeen opiskelija kirjoittaa harjoittelukertomuksen, 

josta selviää mm. mistä harjoittelusta on kysymys, missä harjoittelupaikassa opiskelija 

on työskennellyt, mitä töitä opiskelija on tehnyt ja kuinka hyvin hän on niistä selviyty-

nyt. Harjoittelun jälkeen opiskelija näyttää työtodistuksen harjoitteluyhdyshenkilölle.  

Tarkemmat ohjeet harjoittelusta ja harjoittelutuesta ovat laitoksen harjoittelua käsittele-

villä www–sivuilla. 
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Tietojenkäsittelytieteen opetus lukuvuonna 2018-2019 

lu=luennot, ha=harjoitukset, h=tunteja, ilmoitetut tunnit ovat kontaktiopetustunteja 

Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelman 1. vuosikurssin opetussuunnitelman yhteenveto luku-
vuonna 2018-2019 

opintojakso lu, h ha, h yht op periodi 

TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN PERUSOPINTOJA 

Pakollisia (25 op)  

Johdatus tietojenkäsittelyyn= JTK 28 14 32 5 1 

Ohjelmointi I = OHI 

 

45 - 45 5 1 

Ohjelmointi II = OHII 45 - 45 5 2 

Tiedonhallinta ja SQL = THA 49 - 49 5 3 

Tietokonejärjestelmät = TKJ 26 14 40 5 2 

TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN AINEOPINTOJA 

Pakollisia (20 op)  

Diskreetit rakenteet = DSR 32 14 46 5 2 

Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia = 

IVT (verkkokurssi) 

- - - 5 4 

Ohjelmointi III = OHIII - 45 45 5 3 

Ohjelmistotuotanto I = OTI 9 14 23 5 4 

Valinnaisia (4 op)      

Tietojärjestelmän suunnittelu = TJS - 14 14 4 4 

KIELI- JA VIESTINTÄOPINTOJA 

Pakollisia (2 op) 
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English Academic Reading and Study 

Skills = EARS  

- 24 24 2 4 

SIVUAINEIDEN OPINTOJA  (5 op) 

Tilastotieteen johdantokurssi  = TJK  6 18 24 5 1 

VAPAASTI VALITTAVIA OPINTOJA (5 op) 

Matematiikan propedeuttinen kurssi = MPR 

(Kuopio) 

38 20 58 5 1 

Muita vapaasti valittavia opintoja (Joen-

suu) 

- - - 5 2-4 

YLEISOPINTOJA (5 op) 

Orientaatio yliopisto-opiskeluun = ORI 14 - 14 1 1 

Hops-tietojenkäsittelytiede (LuK) = HOPL 

 (jatkuu koko LuK- opintojen ajan.) 

10 - 10 2 1-4 

Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tu-

kena = TVT (verkkokurssi) 

- - - 2 2 

 
 
Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelman 2. vuosikurssin opetussuunnitelman yhteenveto luku-
vuonna 2018-2019 

opintojakso lu, h ha, h yht op periodi 

TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN AINEOPINTOJA 

Pakollisia (37 op)  

Hajautetut järjestelmät ja samanaikaiset 

järjestelmät = HSJ 

32 14 46 5 4 

Laskennan perusmallit = LAP 22 10 32 3 3 

Web-ohjelmointi = WOH (45) - (45) 5 1 
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Tietorakenteet ja algoritmit I = TRAI 32 16 48 5 1 

Tietorakenteet ja algoritmit II = TRAII 26 14 40 4 2 

Johdatus tietoturvaan = JTI - - - 5 3 

Ohjelmistotuotanto II = OTII 9 14 23 10 3-4 

Valinnaisia (10 op) 

Aineopintojen harjoitustyö = AHT - - - 2-5 1-4 

Web-ohjelmoinnin harjoitustyö = WHT 45 - - 5 2 

ICT – liiketoiminta ja yrittäjyys = ILY 40- - 40 5 2 

Web- ja mobiilikäyttöliittymä = WMK - - - 5 3 

Tietojärjestelmän suunnittelu = TJS - 28 28 4 4 

Android-ohjelmoinnin perusteet = AOP - - - 4 1-4 

KIELI- JA VIESTINTÄOPINTOJA 

Pakollisia (3 op)  

Ruotsin kieli = RUO - 36 36 3 3-4 

YLEISOPINTOJA  

Hops-tietojenkäsittelytiede (LuK) = HOPL 

 (jatkuu koko LuK- opintojen ajan.) 

6 - 6 2 1-4 

SIVUAINEET / VAPAASTI VALITTAVIA OPINTOJA 

sivuaine- tai/ ja vapaasti valittavia opin-

toja opiskelijan valinnan mukaan (25 op)

  

- - - 25 1-4 
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Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelman 3. vuosikurssin opetussuunnitelman yhteenveto luku-
vuonna 2018-2019 
 

opintojakso lu, h ha, h yht, op periodi 

TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN AINEOPINTOJA 

Pakollisia (16 op) 

Tietojenkäsittelytieteen aineopintojen  

seminaari = AOS 

8 12 20 2 1-2 

LuK –tutkielma ja kypsyysnäyte - - - 6 1-4 

Projektityö = PRJ (Kuopio) - - - 8 2-4 

Ohjelmistotuotanto II = OTII (Joensuu) - 60 60 10 3-4 

Valinnaisia (12 op) 

Aineopintojen harjoitustyö = AHT - - - 2-5 1-4 

Johdatus algoritmiseen data-analyysiin = 

JAD 

28 14 32 4 1 

Web-ohjelmointi = WOH 45 - 45 5 1 

Liiketoimintakeskeinen data-analytiikka = 

LID 

- 28 28 4 1 

Web-ohjelmoinnin harjoitustyö = WHT 45 - - 5 2 

Digitaalisten oppimisympäristöjen to-

teutusteknologiat = DOT 

12 16 28 4 3 

Johdatus tietoturvaan = JTI - - - 5 3 

Android-ohjelmoinnin perusteet = AOP - - - 4 1-4 

Laskennallinen älykkyys = LAI 26 14 40 4 4 

KIELI- JA VIESTINTÄOPINTOJA 
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Pakollisia (7 op)  

Tietojenkäsittelytieteen tiedonhaku (verk-

kokurssi) 

2 - 2 1 1-2 

Kirjoitusviestintä = KIVI (aineopintojen 

seminaarin yhteydessä) 

- 16 16 2 1-2 

Puheviestintä = PUVI (aineopintojen semi-

naarin yhteydessä Kuopiossa) 

- 18 18 2 1-2 

HOPS-kurssi (LuK) = HOPL  

(jatkuu koko LuK -opintojen ajan) 

6 - 6 2 1-4 

SIVUAINEET / VAPAASTI VALITTAVIA OPINTOJA 

sivuaine- tai / ja vapaasti valittavia opin-

toja opiskelijan valinnan mukaan (25 op) 

- - - 25 1-4 

Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelman maisteriopintojen opetussuunnitelman yhteenveto lu-
kuvuonna 2018-2019 

opintojakso lu, h ha, h yht op periodi 

Tietojenkäsittelytieteen syventäviä opintoja 

Pakollisia (54-64 op) 

Algoritmien suunnittelu ja analysointi = ASA 34 16 50 6 1 

Ohjelmistotuotanto = OHT 24 12 36 6 2 

Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät 

= TUM 

- - - 6 3 

Hahmontunnistus = HAT 28 14 42 6 4 

Syväoppiminen = DEL 32 16 48 6 1 

FM-seminaari = FMS - - - 2 1-4 

Erikoistyö tai - - - 10-20 1-4 
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Maisteriopintojen harjoittelu - - - 10-20 - 

Pro gradu –tutkielma ja kypsyysnäyte - - - 30 1-4 

Valinnaisia ( 30-40 op) 

Laskennallinen väri = LAV (Joensuu) 32 6 48 5 1 

COSI-teollisuusprojekti = IPR (Joensuu) - - - 5 1-2 

Modernin opetusteknologian perusteet = 

MOP 

- - - 5 1 

Konenäkö = KON 32 16 48 5 2 

Paikkatietoinen koneäly = LAMI 24 12 36 5 2 

Algoritminen data-analyysi = ADA 30 16 46 5 2 

Kehitys- ja opetusteknologia = KOT - - - 5 3 

Matriisihajotelmat data-analyysissä = MDA 28 12 40 5 3 

Katseenseuranta = EYE 16 16 32 5 4 

Ryhmittelymenetelmät = KLU 28 14 42 5 4 

Yleisopintoja 

HOPS–kurssi (FM) = HOPF (jatkuu FM-

opintojen ajan) 

6 - 6 1 1-4 

Kieli- ja viestintäopintoja      

Advanced English Academic and Profes-

sional Communication = AEPC 

23 - 23 2 3-4 

Sivuaine / vapaasti  valittavat (23 op) 

Maisteriopintoihin kuuluvia sivuaine- tai va-

paasti valittavia opintoja (23 op) 

- - - 23 1-4 
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Tietojenkäsittelytieteen aineenopettajakoulutus, Joensuun kampus 

 
Aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan sellainen FM-tutkinto, jonka sivuaineina ovat 

aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op) sekä toisen opetettavan aineen perus- ja 

aineopinnot (60 op). (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 

14.12.1998/986.) Toiseksi opetettavaksi aineeksi sopivat perusopetuksen, lukion tai 

muun koulutuksen opetukseen kuuluvat aineet. Jotta näin laajat sivuaineopinnot olisi-

vat mahdolliset, niin pääaineessa suoritetaan muita erikoistumisaloja suppeammat ai-

neopinnot (45 op) ja syventävät opinnot (60 op). Näiden kahden sivuaineen lisäksi FM-

tutkintoon kuuluu vapaasti valittavia opintoja (22 op). Näiksi opinnoiksi suositellaan 

jonkin kolmannen sivuaineen perusopintoja (25 op), koska niitä voi myöhemmin täy-

dentää aineopinnoilla (35 op) ja saada näin kolmannen opetettavan aineen kelpoisuu-

den. 

 
Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto aineenopettajille (180 op) 
 

Yleisopinnot, kuten muillakin pääaineopiskelijoilla 5 op 

Kieli- ja viestintäopinnot, kuten muillakin pääaineopiskelijoilla 10 op 

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot, kuten muillakin pääaineopiskeli-

joilla 

25 op 

  

Tietojenkäsittelytieteen aineopinnot aineenopettajille, seuraavasti : 45 op 

3621410 Diskreetit rakenteet 5 op 

3621412 Ohjelmointi III   5 op 

3621414 Tietorakenteet ja algoritmit I 5 op 

3621413 Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia 5 op 

3621427 Ohjelmistotuotanto I 5 op 

3621391 Aineopintojen seminaari 2 op 

3621392/3 LuK-tutkielma ja kypsyysnäyte 6 op 
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Valinnaisia aineopintokursseja vähintään 12 op 

Toisen opetettavan aineen perus- ja aineopinnot 60 op 

Opettajan pedagogisia opintoja 25 op 

Vapaasti valittavia opintoja 10 op 

Yhteensä  180 op 

 

 

Filosofian maisterin tutkinto aineenopettajille (120 op) 
 

HOPS 1 op 

Advanced English Academic and Professional Communication 2 op 

Tietojenkäsittelytieteen syventävät opinnot aineenopettajille, seuraavasti:  

Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät 6 op 

Algoritmien suunnittelu ja analysointi tai Ohjelmistotuotanto tai Hahmontun-

nistus tai Syväoppiminen 

6 op 

valinnaisia tietojenkäsittelytieteen syventäviä opintoja, HOPSin mukaan 25 op 

FM-seminaari 2 op 

Pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte 20 op 

Loput opettajan pedagogisista opinnoista 35 op 

Vapaasti valittavia opintoja 23 op 

Yhteensä 120 op 
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Kansainväliset maisteriohjelmat tietojenkäsittelytieteessä 

 

International Master’s Degree Programme in Information Technology (IMPIT), 
Joensuu campus 
 

3621112 Preparing Personal Study Plan (cs, MSc) 1 ECTS 

3622352 Probabilistic inference for data science 1 5 ECTS 

 Optional and minor subject studies, including language     stud-

ies 

0-18 ECTS 

 Advanced studies in Computer Science, minimum of 96 ECTS   

3621511 Design and Analysis of Algorithms 6 ECTS 

3621566 IMPIT-seminar 3 - 6 ECTS 

3621535 Master’s Project in Computer Science 10-20 ECTS 

3621592/3 MSc thesis and Master's Essay 30 ECTS 

 Other advanced level courses in computer science to fulfil the 

minimum of 96 ECTS 

 

 Total 120 ECTS 

 
 
Color in Science and Industry (COSI), Joensuu campus 
 
The COSI mobility plan is as follows: 
Semester 1: St. Etienne (UJM) 
Semester 2: Granada (UGR) 
Semester 3:  Gjøvik (GUC) or UEF 
Semester 4:  MSc thesis: Industrial partners (world) 
 
The 3rd semester in UEF is described on following table. 
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Concentration in Spectral Technologies – University of Eastern Finland (UEF) 
 

Core Teaching Modules 30 ECTS 

Mandatory courses 20 ECTS 

Color Science Laboratory (industrial cases studies) 5 ECTS 

Industrial and Biomedical Optics* (industrial cases studies) 5 ECTS 

Spectral Imaging Devices* (industrial cases studies) 5 ECTS 

Industrial Projects (industrial cases studies) 5 ECTS 

Elective specialization courses  10 ECTS at least 

Computational Colour (tutorials by experts) 5 ECTS 

Display Technologies* 5 ECTS 

Machine Vision (tutorials by experts) 5 ECTS 

Pattern Recognition 5 ECTS 

Optional courses  Extra ECTS granted 

Finnish language and culture 2 ECT 

Scientific courses taught in other international master programmes coordinated by UEF 

* These courses marked with an asterisk* are given by the Department of Physics and 
Mathematics and described there. 

 
 
Double Degree MSc Program in Computer Science and Engineering Toyohashi Uni-
versity of Technology and University of Eastern Finland (TUT-UEF) 
 
If you are a UEF student in Computer Science or an IMPIT student starting studies in 

September 2018, there is a new opportunity to earn two Master’s degrees. 

The basics of the program: 

- earn the MSc degree in Computer Science from the University of Eastern Fin-
land AND the MEng degree in Computer Science and Engineering from the 
Toyohashi University of Technology,  

- the first cohort start studies in September 2018 at UEF, 
- the program lasts two years, 
- studies include one academic year at the UEF and one academic year at the 

Toyohashi University of Technology in Toyohashi, Japan, 
- the program is run in close collaboration with the Japanese companies,  
- the studies include a three months internship in Japan, 
- two years full time studies, to be eligible to continue for internship in Japan 

and second year at Toyohashi University of Technology, student needs to 
earn 55 ECTS during the first academic year. 
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The curriculum of the studies fulfill the Master’s degree requirements in both universi-

ties and it follows their curriculum. The studies taken in Japan, will be accepted as a 

part of the curriculum at UEF and vice versa. The basic requirements are: 

 
UEF                                         ECTS TUT cu 

Personal study plan 1 General subject courses 6 

Design and Analysis of Algorithms 6 Elective courses   12 

Research Methods in Computer Science 6 Seminar for CS & eng 1 4 

Seminar for international students 3 Seminar for CS & eng 2 2 

MSc thesis project: 
 

MSc thesis 6 

Introduction to research and literature 10 
  

Master's Project in Computer Science 15 
  

Practical Training in MSc (3 months) 12 
  

Experimentation and data analysis 10 
  

MSc thesis 30 
  

Japanese or English language 2 
  

Total 120 Total 30 

 
 
 Note! The credit unit systems, ECTS at UEF and cu at TUT, are different. Therefore, 

you can’t compare directly the ECTS with the cu. 

The main difference in this double degree program compared to the normal UEF MSc 

studies is the inclusion of the MSc thesis project. The MSc thesis work follows the Japa-

nese system, where the student, when starting the two years Master’s studies, starts 

working toward MSc thesis from the beginning of the studies. Hence, in this double de-

gree program the MSc thesis topic is defined during first two weeks of the program and 

the work for the thesis starts. The thesis will be supervised by two supervisors, one 

from each university and if the topic is industry defined, there will be an advisor from 

the company as well.  

The MSc thesis project includes an internship, which will give you a real world view 

into the thesis topic. During the internship you will work either in the Japanese com-

pany, which offers the MSc thesis topic or in a Japanese research laboratory. 
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YMPÄRISTÖTIEDE 

 
Ympäristötieteen alan perustutkinto koostuu luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian 

maisterin tutkintoon johtavista opinnoista. Ympäristötiede on monitieteinen koulutus-

ala, josta valmistuu asiantuntijoita julkiselle sektorille ympäristöhallintoon, tutkimuslai-

toksiin, ministeriöihin, yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin sekä yksityiselle sekto-

rille teollisuuteen tai konsultti- ja palveluyrityksiin. 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (LuK, 180 op) tavoitteena on perehdyttää 

opiskelija ympäristön tilaan, ympäristöongelmien syihin ja seurauksiin, ihmisen ja ym-

päristön väliseen vuorovaikutukseen ja siihen liittyviin ympäristö- ja terveysriskeihin. 

Lisäksi koulutus antaa valmiudet seurata ympäristöalan kehitystä, tieteellistä kirjalli-

suutta ja hallinnollisia säädöksiä sekä jatkaa ylempään korkeakoulututkintoon johta-

vaan koulutukseen. 

Ympäristö- ja biotieteiden laajassa kandidaattiohjelmassa voi suorittaa luonnontieteiden 

kandidaatin tutkinnon ympäristötieteen (Kuopion kampus) tai biologian (Joensuun 

kampus) pääaineessa, jossa voi myös opiskella biologian aineenopettajaksi. Kandidaatin 

tutkinto (180 op) sisältää kaikille yhteiset ympäristötieteen ja biologian perusopinnot 

(30 op), kieli- ja viestintäopintoja (10 op), HOPS-opintoja (5 op), metodiopintoja (10 op), 

pääaineen aineopinnot (50 op, aineenopettajalinjalla 40 op), erikoistavia aineopintoja 

(väh. 20 op), sivuaineopintoja sekä vapaasti valittavia opintoja. Yhteiset perusopinnot 

suoritettuaan opiskelija voi suunnata opintonsa kolmen vaihtoehtoisen opintopolun 

mukaan: ympäristöterveyden- ja teknologian linja Kuopion kampuksella, ympäristö-

muutoksen biologian linja molemmilla kampuksilla ja biologian aineenopettajan linja 

Joensuun kampuksella. Perusopinnot, kieli- ja viestintäopinnot, metodiopinnot ja 

HOPS-opinnot voi suorittaa molemmilla kampuksilla, ja pääaineen (kampuksen) vaihto 

on mahdollista ensimmäisen lukukauden jälkeen, opintosuuntausta valittaessa.  

Filosofian maisterin tutkinnon (FM, 120 op) tavoitteena on kehittää opiskelijan tieteel-

listä ajattelua, tieteellisten menetelmien soveltamista ja kieli- ja viestintätaitoja, sekä sy-

ventää tietoja ja taitoja valitulla ympäristötieteen erikoistumisalalla. Maisteriopinnoissa 

opiskelija vaikuttaa omilla valinnoillaan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa suun-

taukseen ja painotuksiin. Ylempi korkeakoulututkinto luo valmiudet toimia oman eri-

koisalan tutkijana, johtavana asiantuntijana tai viranomaisena sekä kansallisissa että 

kansainvälisissä tehtävissä. FM-opinnot antavat hyvän pohjan tieteellisiin jatko-opintoi-

hin.  
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Maisteriopinnoissa pääaine määräytyy kampuskohtaisesti. Kuopion kampuksella pää-

aine on ympäristötiede. Pääaineen syventävät opinnot suoritetaan Ympäristö- ja biotie-

teiden laitoksen tutkimuksen vahvuusaloihin (Aerosolitutkimus, Ympäristömuutoksen 

biologia, Akvaattinen tutkimus sekä Säteily- ja kemikaalitutkimus) keskittyvien englan-

ninkielisten maisteriohjelmien mukaisesti: Environmental Health and Technology 

programme tai Biology of Environmental Change programme. Maisterintutkinto (120 

op) sisältää syventäviä opintoja (väh. 80 op), sivuaine tai muita opintoja (väh. 25 op), 

kieli- ja viestintäopintoja (väh. 2 op), metodiopintoja (väh. 8 op) sekä HOPS-opintoja (1 

op).  

Ennen 1.8.2016 aloittaneet opiskelijat suorittavat opintonsa aloitusvuotensa tai lukuvuo-

den 2015-2016 OPSin mukaisesti. He voivat myös siirtyä opiskelemaan Ympäristö- ja 

biotieteiden laajassa kandidaattiohjelmassa. Vanhan tutkintorakenteen mukaisesti aloit-

taneet opiskelijat voivat täydentää opintonsa uuden ohjelman perus- ja aineopintokoko-

naisuuksien kursseista. Lisätietoja saa tarvittaessa omalta HOPS-ohjaajalta. 

Ympäristötieteen syventävät opinnot (väh. 80 op) Ympäristöterveyden ja -teknologian 

opinnot tarjoavat opiskelijalle syventävät tiedot elin- ja työympäristön kemiallisista, 

fysikaalisista ja biologisista altisteista, kuten ilman ja veden epäpuhtauksista, säteilystä 

ja ympäristökemikaaleista, ja niihin liittyvästä riskinarvioinnista. Opinnoissa käsitellään 

laajasti altisteiden lähteitä, päästöjä, kulkeutumista ja esiintymistä ympäristössä, 

ihmisen altistumisen arviointia mittaamalla ja mallintamalla, ympäristötekijöiden 

haitallisia terveysvaikutuksia sekä altistumisen ja terveyshaittojen vähentämiskeinoja. 

Opiskelijalla on mahdollisuus erityisesti syventyä esim. ilmansuojeluun, veden laatuun, 

sisä- ja työympäristökysymyksiin tai säteilysuojeluun. Ympäristöinformatiikan 

opinnoilla voi hankkia valmiuksia ympäristötutkimukselle tyypillisten suurten 

tietoaineistojen analysointiin. Ympäristöterveyden ja -teknologian syventävät opinnot 

antavat erinomaiset valmiudet aihepiiriin liittyviin tutkimustehtäviin yliopistoissa tai 

tutkimuslaitoksissa, ympäristöterveysvalvonnan ja työhygienian tehtäviin eri hallinnon 

tasoilla ja yrityksissä sekä monenlaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin 

asiantuntijatehtäviin. 

Ympäristönmuutoksen biologian opinnot tarjoavat opiskelijalle syventävät tiedot ympäris-

tönmuutoksen vaikutuksista ekosysteemeihin ja niiden bioprosesseihin, erityisesti ilma-

kehän ja ekosysteemien välisiin vuorovaikutuksiin. Kuopion kampuksella opinnot ja-

kautuvat opintokokonaisuuksiksi, joista ympäristöekologian opintokokonaisuus keskit-

tyy ekosysteemeissä esiintyvien vuorovaikutusten ymmärtämiseen ja ympäristömuu-
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tosten merkitykseen ekosysteemien vuorovaikutustilanteissa. Biogeokemian opintoko-

konaisuudessa perehdytään ilmastomuutoksen taustalla oleviin prosesseihin ja ihmisen 

aiheuttamiin muutoksiin ekosysteemeissä. Syventävät opinnot antavat hyvät valmiudet 

ympäristönmuutoksen biologisten vaikutusten tutkimustehtäviin yliopistoissa ja tutki-

muslaitoksissa ja toimimiseen ympäristövalvonnan johtavissa asiantuntijatehtävissä. 

Opintojaksoille ilmoittautuminen ja kuulustelut 

Ympäristötieteen pääaineessa luentojen ja harjoitusten päätteeksi järjestetään kolme 

tenttitilaisuutta, joista viimeinen on useimmiten laitoksen yleisenä kuulustelupäivänä. 

Tentteihin on ilmoittauduttava WebOodissa 10 päivää ennen tenttiä. Tenttipäivät ilmoi-

tetaan WebOodissa. Opiskelijan on ilmoittauduttava opintojaksolle vähintään 2 viikkoa 

ennen sen alkua WebOodia käyttäen. Valinnaiset opintojaksot järjestetään vain, jos 

niille osallistuu vähintään viisi biologian ja/tai ympäristötieteen pääaineopiskelijaa. 

Opintokokonaisuuksien pakolliset opintojaksot järjestetään, vaikka ilmoittautuneita 

olisi vähemmän kuin edellä on määritelty. Kaikkia kursseja ei tarjota joka lukuvuosi. 

Opiskelija voi ilmoittautua syventävien opintojen kursseille vasta, kun kandidaatintut-

kielma on jätetty arvosteltavaksi. Opetuksen ajankohdat löytyvät WebOodista ja Luka-

rista. 

Opintojen arvostelu 

Perus- ja aineopintokokonaisuuksien arvostelussa otetaan huomioon kaikki numeeri-

sesti arvostellut opintojaksot ja arvosana määräytyy opintopisteillä painotetun keskiar-

von mukaisesti. Ympäristötieteen ja biologian yhteisistä perusopinnoista, biologian ai-

neopinnoista ja erikoistavista aineopinnoista lasketaan yksi arvosana, joka näkyy tut-

kintotodistuksessa ”Ympäristötieteen perus- ja aineopinnot 3710980, 100 op”. Tämä ar-

vosana lasketaan perus- (30 op) ja aineopintojen (50 op) sekä erikoistavien aineopinto-

jen (vähintään 20 op) opintopisteillä painotetuista keskiarvoista. Mikäli opintokokonai-

suuden opintopistelaajuudesta yli puolet on arvosteltu hyväksytty/hylätty asteikolla, 

myös kokonaisuus arvostellaan hyväksytty/hylätty. Kandidaatin tutkielman arvosanaa 

ei oteta mukaan aineopintojen arvosanan laskentaan. Syventävien opintojen kokonai-

suuden arvosana on syventävien opintojaksojen numeerisesti arvosteltujen opintojen 

arvosanojen opintopisteillä painotettu keskiarvo. Pro gradu -tutkielman arvosanaa ei 

oteta mukaan pääaineen syventävien opintojen arvosanan laskentaan.  
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Harjoittelu ja opiskelijavaihto 

Opiskelija voi sisällyttää kotimaassa tai ulkomailla suoritettua työharjoittelua LuK-tut-

kinnon erikoistaviin aineopintoihin ja FM-tutkinnon syventäviin opintoihin. Harjoittelun 

tulee tarjota opiskelijalle motivoivia ympäristöalaan liittyviä työtehtäviä, joissa hän voi 

soveltaa saamaansa koulutusta. Opiskelijalla on oltava vähintään 60 op ennen harjoitte-

lua. Samaa työskentelyä ei voida kirjata opinnäytetyönä ja harjoitteluna. Harjoittelusta 

antaa tarkempia tietoja pääaineen harjoitteluvastaava, ja opiskelijavaihto-ohjelmista ja 

kansainvälisestä harjoittelusta antavat opinto- ja opetuspalveluiden kansainvälisten asi-

ain koordinaattori ja pääaineen kv-koordinaattori. Lisätietoja harjoitteluista voit lukea 

laitoksen internetsivuilta ja opintojaksokuvauksista:  

• Ympäristötieteen harjoittelu LuK-tutkintoon, 3710703, 3-10 op 

• Practical Training, Advanced Studies, 3710713, 3-10 op 

• Project Work in a Research Group, 3710712, 3-10 op 

 

Opintojen ohjaus ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) 

Opiskelijan ohjauksesta vastaavat ympäristötieteen pääaineen opettajat. Opiskelijalle 

nimetään myös oma HOPS-ohjaaja, joka neuvoo opintojen suunnittelussa ja muissa 

opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi opiskelijat jaetaan opintojen alussa neljään 

tuutori-ryhmään, joissa vertaistuutorit (toisen vuosikurssin opiskelijat) kertovat yliopis-

ton ja oppiaineen käytänteistä. Opintojen alussa järjestetään Orientaatio yliopisto-opis-

keluun ja HOPS-opintoja, joissa perehdytään mm. yleisesti yliopisto-opiskeluun, ympä-

ristötieteen tutkintorakenteeseen, opintojen suunnitteluun ja ympäristötieteen tutki-

mukseen, ammatteihin ja työelämään.  

LuK-tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi kolmen vuoden aikana, jota varten opiske-

lija laatii omia tavoitteitaan tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa ensimmäi-

sen opiskeluvuoden aikana. HOPS-ohjaaja hyväksyy sen osana HOPS-opintojaksoa, 

jonka jälkeen suunnitelmaa päivitetään opintojen edetessä. LuK-opintojen lopussa opis-

kelija päivittää FM-tutkintoon tähtäävän henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa. 
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Perustutkinnot 

 
Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (pääaine ympäristötiede), Ympäristö- ja bio-
tieteiden laaja kandidaattiohjelma (180 op) 

HOPS-opinnot 5 op* 

Kieli- ja viestintäopinnot 10 op* 

  

Ympäristötieteen pääaineen opinnot väh. 100 op 

Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot 30 op* 

Ympäristötieteen aineopinnot 50 op* 

(sis. LuK-tutkielman) (10 op*) 

ja  

(Luk-tutkinnon kypsyysnäytteen) (0 op*) 

Ympäristötieteen erikoistavat aineopinnot väh. 20 op 

Suuntaavat ympäristöterveyden ja –teknologian tai ympäristönmuutoksen biologian syventäviin 

opintoihin 

Sivuaineopinnot (väh. 52 op) 

Luonnontieteiden perusteet 27 op* 

Asiantuntijuutta tukeva sivuaine väh. 25 op 

esim. biologian aineopinnot (30 op) tai kemia, ihmisen biologia, biokemia, matematiikka, fysiikka, 

tietojenkäsittelytiede, tilastotiede tai muu ympäristötieteen asiantuntijuutta tukeva perusopinto-

kokonaisuus 

Valitaan opintoja siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 180 op 

* Pakollisia opintojaksoja 

 

 
 
 

  

Filosofian maisterin tutkinto (pääaine ympäristötiede) (120 op) 

Kieli- ja viestintäopinnot väh. 2 op* 

Metodiopinnot väh. 8 op* 

  

Syventävät opinnot väh. 80 op* 

sis. pro gradu –tutkielman (40 op*) 

sis. kypsyysnäytteen (0 op*) 

  

Sivuaine tai muut opinnot väh. 25 op 

Valitaan opintoja siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 120 op 

* Pakollisia opintojaksoja 
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LuK-tutkinnon opintokokonaisuudet 

 
Ympäristötieteen ja biologian yhteisissä perusopinnoissa (30 op) annetaan yleiskuva 

eliöiden luokittelusta, rakenteesta, toiminnasta, perinnöllisyydestä, biokemiasta ja eko-

logiasta sekä ympäristöriskeistä ja -terveydestä.  Opinnoissa tarkastellaan solu- ja mole-

kyylibiologian perusteita, eliökuntaa, ekologian peruskäsitteitä, ekosysteemien raken-

netta ja toimintaa, ympäristön tilan arviointia ja ympäristö- ja terveysriskejä ja niihin 

liittyviä käsitteitä. Opinnot ajoittuvat ensimmäisellä lukuvuoden ajalle ja ne toteutetaan 

videoyhteydellä tai käänteisen opetuksen menetelmällä (flipped classroom) Joensuun ja 

Kuopion kampuksella yhtä aikaa. 

Ympäristötieteen aineopinnoissa (50 op) ja erikoistavissa aineopinnoissa (väh. 20 op) 

perehdytään tarkemmin ympäristötieteen osa-alueisiin, ihmisen ja ympäristön vuoro-

vaikutukseen ja ympäristössä tapahtuviin prosesseihin. Aineopinnoissa teoreettiset ja 

käytännönläheiset opinnot nivoutuvat tiiviisti yhteen. Teoreettisten opintojen kautta 

opiskelija hahmottaa ympäristötieteen kokonaisuuden ja käytännönläheiset opinnot tar-

joavat opiskelijalle konkreettiset valmiudet laboratoriotyöskentelyyn ja ympäristöanaly-

tiikkaan. Opinnot koostuvat luennoista, laboratoriotöistä, laskuharjoituksista, työ-

paikka- ja kenttämittauksista. Keskeisiä aiheita ovat elinympäristön biologiset, fysikaa-

liset ja kemialliset tekijät (mm. sisä- ja ulkoilman ja veden epäpuhtaudet, mikrobit, sä-

teily ja melu), ympäristönmuutos, maa- ja vesiekosysteemit ja niihin kohdistuvat riski-

tekijät, ympäristö- ja terveysriskien arviointi: altistuminen, mittaukset, vaikutusten arvi-

ointi ja torjunta sekä talous- ja jäteveden ominaisuudet, haittatekijät ja käsittely. 

Luonnontieteiden perusteet (27 op) -sivuaineella luodaan vahva pohja perusluonnon-

tieteissä, mikä on edellytys ympäristötieteen opinnoille ja asiantuntijuuden kehittymi-

selle. Sivuaineeseen kuuluu kemian, fysiikan, matematiikan ja tilastotieteen opintojak-

soja, jotka ajoittuvat ensimmäiselle ja toiselle lukuvuodelle. 

Valinnainen sivuaine (25 tai 30 op): Opiskelija valitsee sivuaineen oman kiinnostuk-

sensa mukaan seuraavista: kemia, ihmisen biologia, biokemia, fysiikka, matematiikka, 

tietojenkäsittelytiede, tai tilastotiede tai muu ympäristötieteen asiantuntijuutta tukeva 

perusopintojen laajuinen kokonaisuus. Sivuaineeksi voi valita myös biologian aineopin-

not (30 op) kts. Biologian pääaine (osa on opinnoista tarjolla vain Joensuun kampuk-

sella). Sivuaineen tavoitteena on syventää luonnontieteen osaamista alalla, joka tukee 

opiskelijan uratavoitteita. Sivuaineen valintaan ja sisältöihin perehdytään tarkemmin 

HOPS-ohjauksessa. 
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Ympäristötieteen ja biologian yhteiset perusopinnot 3710 965 (30 op) 

Koodi Opintojakso (lyhenne) Op Vsk 

3710120 Eliökunnan monimuotoisuus (ELMO) 7 I 

3710121 Solu- ja molekyylibiologian perusteet (SOMO) 8 I 

3710122 Ekologian perusteet ja ekosysteemien toiminta (EKO) 7 I 

3710123 Ympäristöriskit ja ympäristöterveys (YRT) 8 I 

 

Ympäristötieteen aineopinnot (50 op), 3710 968 

Koodi Opintojakso (lyhenne) Op Vsk 

3710230 Ilmasto, ilmanlaatu ja terveys (IIL) 4 I 

3710240 Mikrobiologian laboratoriotyöt (MILA) 2 I 

3710241 Ympäristömikrobiologia: A (YMB) 4 I 

3710242 Hydrobiologia (HYB)  3 II 

3710243 Ionisoiva ja ionisoimaton säteily (IIS)  3 II 

3710244 Maaekosysteemien ympäristöbiologia (MYB) 3 II 

3710202 Meluntorjunta (ME1) 4 II 

3710245 Sisäympäristö (SIY) 5 II 

3710224 Kemiallinen ympäristötiede (KYT) 4 III 

3710214 Vesikemia (VEK) 3 III 

3710225 Ympäristötieteen mittaustekniikka (YMI) 5 III 

3710002 LuK-tutkielma 10 III 

3710003 LuK-tutkinnon kypsyysnäyte 0 III 

 

Erikoistavat aineopinnot (valitaan vähintään 20 op), 3710972 
 

Ympäristöterveys ja –teknologia, 3710973 

Koodi Opintojakso (lyhenne) Op Vsk 

3710221 Aerosolitiede* (ATI) 5 II/III 

3710246 Meluntorjuntatekniikka ja terveysvaikutukset* (ME2) 6 II/III 

3710217  Säteilyn terveysvaikutukset (TER) 3 III 

3710229 Työhygienia (THY) 3 III 

3710222 Vesihuolto (VEH) 3 III 

* järjestetään joka toinen vuosi 
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Ympäristönmuutoksen biologia, 3710974 

Koodi Opintojakso (lyhenne) Op Vsk 

3710247 Bioindikaattorit*1 (BIK) 4 II/III 

3710249 Maaperä ja ekosysteemit* (MEK) 5 II/III 

3710311 Maaperätieteen kirjatentti 5 II/III 

3710238 Mikrobiekologian molekyylitekniikat* (MEM) 3-5   II/III 

3710227 Soveltava ekologia* (SOVEKO) 5 II/III 

3122202 Ekologian kenttäkurssi 5 II tai III 

3122244 Kasvibiologia  5 II tai III 

3122231 Kasvien lajintuntemus 2 II tai III 

3122230 Eläinten lajintuntemus, selkärangattomat 1 II tai III 

3122235 Eliökokoelman laatiminen 2-4   III 

* järjestetään joka toinen lukuvuosi, 1järjestetään viimeistä kertaa syksyllä 2018 

 

Ympäristöterveys ja -teknologia tai ympäristönmuutoksen biologia 

Koodi Opintojakso (lyhenne) Op Vsk 

3125110 Ekotoksikologian perusteet 5 II 

3710235 Energiantuotannon ja teollisuuden päästöt* (ETP) 5 II/III 

3122223 Kehitysbiologia 2 II/III 

3510005 Paikkatietojärjestelmien peruskurssi 3 III 

3710301 LuK-tutkinnon kirjatentti, ympäristötiede 3-10  
 

3710703 Ympäristötieteen harjoittelu LuK-tutkintoon 3-10  
 

* järjestetään joka toinen vuosi 

 

Luonnontieteiden perusteet (pakollinen, 27 op), 3710 969 
Koodi Opintojakso (lyhenne) Op Vsk 

3410101 Kemian perusteet1 6 I 

4217114 Kemian perusteet (LuMet) harjoitustyöt1 3 I 

3710110 Fysiikkaa ympäristötieteilijöille 1 (FYT1) 3 I 

3710111 Fysiikkaa ympäristötieteilijöille 2 (FYT2) 3 I 

3355781 Matematiikan propedeuttinen kurssi (MPR) 5 II 
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3710312 Taulukkolaskennan perusteet ympäristö- ja biotieteilijöille 
(TLP)2 

1 I 

3622230 Tilastotieteen johdantokurssi (TJK)2 3 III 

3622231 Tilastotieteen peruskurssi (TPK)2 3 III 

1 voidaan suorittaa kemian sivuaineeseen, jolloin luonnontieteiden perusteiden laajuus 

on 18 op. 

2 korvaavat poistuvan opintojakson 3710113:A Tilastomenetelmien perusteita ympä-

ristö- ja biotieteilijöille 5 op, joka on tarjolla vielä lukuvuonna 2018-2019 vain opintonsa 

v. 2017 tai ennen aloittaneille 

 

Asiantuntijuutta tukeva sivuainekokonaisuus (pakollinen, väh. 25 op) 

Valitaan esimerkiksi kemian, ihmisen biologian, biokemian, fysiikan, matematiikan, tie-

tojenkäsittelytieteen, tilastotieteen tai ympäristöoikeuden perusopinnot tai biologian ai-

neopinnot. Sivuaine voi olla myös jokin muu ympäristötieteen asiantuntijuutta tukeva 

perusopintokokonaisuus. Sivuaineen voi suorittaa myös ulkomaisissa yliopistoissa. 

 
Koodi Kokonaisuus Op 

3710964 Sivuaineopinnot, kemia 26,5 op 

4485104 Sivuaineopinnot, Ihmisen biologia 25 op 

3124100 Sivuaineopinnot, biokemia  25 op 

3122930 Biologian aineopinnot 30 op 

3125400 Hydrobiologian perusopinnot 25 op 

3354000 Fysiikan perusopinnot 25 op 

3359501 Matematiikan perusopinnot, sivuaine 25 op 

3621201 Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op 

3622201 Tilastotiede, perusopinnot (sivuaine, Kuopio) 25 op 

5311701 Ympäristöoikeuden perusopinnot 25 op 

 

Kieli- ja viestintäopinnot (vähintään 10 op), 3710 904 

Koodi Opintojakso (lyhenne) Op Vsk 

8013205 
English Academic Reading Skills for Biology and Environ-
mental Science 

2 I 

8013255 Ruotsia biologian ja ympäristötieteen opiskelijoille  3 II 

8026000 Biotieteiden ja ympäristötieteen tiedonhaku (TH BIO YMP) 1 III 
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8011502 Kirjoitusviestintääsovelletun fysiikan ja ympäristötieteen opis-
kelijoille (KIVI/YM) 

2 III 

3710114 Tieteellinen viestintä ympäristötieteissä (TVY) 0 III 

8011526 Puheviestintää sovelletun fysiikan ja ympäristötieteen opis-
kelijoille (PUVI/YM) 

2 III 

 

Muut LuK-tutkintoon sisältyvät opinnot (vähintään 5 op), 3710 926 
 

HOPS-opinnot (5 op) 

Koodi Opintojakso (lyhenne) Op Vsk 

1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun (ORI) 1 I 

3710030 HOPS (LuK) Ympäristötiede (HOPSLuKYM) 1 I 

3710031 Ympäristötieteen asiantuntijaksi –urakurssi 1 (YMURA1) 1 I 

3710032 Ympäristötieteen asiantuntijaksi –urakurssi 2 (YMURA2) 1 II 

3710033 Ympäristötieteen asiantuntijaksi –urakurssi 3 (YMURA3) 1 III 

 

Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 
180 op. 
 
Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon, pääaine ympäristötiede (180 op) rakenne 
ennen 1.8.2016 opinto-oikeuden saaneille opiskelijoille:  
 
Ennen 1.8.2016 opinto-oikeuden saaneet opiskelijat suorittavat opintonsa oman opintojen 
aloitusvuoden OPSin mukaisesti tai voivat siirtyä opiskelemaan uudessa Ympäristö- ja 
biotieteiden laajassa kandidaattiohjelmassa. Tutkintouudistukseen liittyvät opintojakso-
jen muutokset on kuvattu WebOodissa ”Ympäristötiede syksyllä 2015 opinnot aloitta-
neille”-opinto-oppaan opintojaksot-välilehdellä. Lisätietoja poistuvien opintojaksojen 
korvaavista suorituksista saat HOPS-ohjaajaltasi.  
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FM-tutkinnon opintokokonaisuudet 

FM-tutkinto edellyttää 120 opintopisteen opintoja, jotka koostuvat syventävistä aine-

opinnoista, pro gradu – tutkielmasta, FM-seminaarista, kieli- ja viestintäopinnoista sekä 

sivuaine- tai muista opinnoista. Syventävistä opinnoista opiskelija valitsee joko ympä-

ristöterveyden ja -teknologian tai ympäristönmuutoksen biologian, johon suuntaudu-

taan jo LuK-tutkinnon erikoistavissa aineopinnoissa. Syventäviä tai muita vapaasti va-

littavia opintoja suoritetaan siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee vähintään 

120 op. 

Ympäristötieteen FM-tutkinnon pakolliset ja vapaavalintaiset syventävät opintojaksot, 

jotka järjestetään lukuvuosina 2018–2021 on lueteltu englanninkielisten ohjelmien ku-

vausten jälkeen sivulta 187 alkaen.  

Maisterivaiheessa sivuaineopintoja suositellaan täydennettäväksi niin, että kandidaatin 

ja maisterin tutkinnot sisältävät yhteensä kaksi perusopintojen (2*25 op) laajuista sivu-

ainetta tai yhden aineopintojen (25+35 op) laajuisen sivuaineen. Sivuaineen voi valita 

niin Itä-Suomen yliopiston tai Avoimen yliopiston kuin muiden kotimaisten tai ulko-

maisten yliopistojen opinnoista. Muut opinnot -kokonaisuuteen voi sisällyttää mm. ym-

päristötieteen aineopintoja.  
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Kansainväliset maisteriohjelmat ympäristötieteessä 

 

There are two master’s degree programmes under the main subject of Environmental 

Science in Kuopio campus: Environmental Health and Technology (ENHET) and Biology of 

Environmental Change (BEC). The curriculums of both programmes consists of 120 credit 

points (Cp, ECTS), including language and communication skills studies, methodologi-

cal studies, advanced level studies (including master's thesis (40 Cp), as well as alterna-

tive studies.  The major subject studies are complemented with alternative studies in en-

vironmental science, biology or in other disciplines e.g. forestry, environmental law and 

policy, statistics, or sustainable development. If a minimum of 20 ECTS is completed in 

one discipline, it will be marked as a minor subject in the degree certificate. All teaching 

is given in English.  

The curriculum consists of lectures, exercises, book exams and hands-on training in re-

search groups. Students will achieve comprehensive knowledge in at least one special-

ised subject, generic core competencies for scientific research, and skills to apply field-

specific methods in the laboratory. 

The Master’s thesis includes an experimental element. The aim is to improve the stu-

dent’s skills in data collection, data analysis and to evaluate the student’s ability to re-

port and discuss the observed results scientifically in relation to existing data and 

knowledge 

In the beginning of the studies, a personal study plan (PSP) shall be prepared for each 

student with the assistance of the teacher tutors. In order to facilitate the preparation of 

the PSP, the courses are organised in modules based on their subject and level 

(basic/advanced).  

Practical training in research institutes or other relevant work places (max 10 Cp) can be 

included in the degree.  

 

Master’s Degree Programme in Biology of Environmental Change (BEC) 

Master’s Degree Programme in Biology of Environmental Change (BEC) is a research-ori-

ented programme that aims to increase student's knowledge of biological and biogeo-
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chemical aspects of the state of the environment. It is designed to give the higher uni-

versity degree (MSc) to students who already have accomplished the lower university 

degree (BSc) in an appropriate field of science (environmental or biological science). 

Studies in biology of environmental change will provide the student with advanced 

knowledge on the effects of environmental change on ecosystems and their biopro-

cesses, especially the interactions between atmosphere and ecosystems. The studies are 

divided into study modules of which the environmental ecology study module focuses on 

understanding the interactions in ecosystems and the importance of environmental 

changes in ecosystem interaction situations. The biogeochemistry study module focuses on 

the underlying processes of climate change and human-induced changes in ecosystems. 

Advanced studies provide a good understanding for the research activities on biologi-

cal impacts of environmental change at universities and research institutes and to act as 

a leading expert in environmental monitoring. 

 

Master’s Degree Programme in Environmental Health and Technology (ENHET) 

Master’s Degree Programme in Environmental Health and Technology (ENHET; main subject 

environmental science) is a highly multidisciplinary and research oriented programme, 

aiming at combining comprehensive understanding of human exposure and health ef-

fects with technological solutions to reduce the effects.  Focus is on environmental 

agents such as air pollutants, ionizing and non-ionizing radiation and chemicals as well 

as methods needed to produce meaningful risk assessment from such information. Stu-

dents may specifically focus on e.g. air pollutants, sustainable water quality, occupa-

tional hygiene, or radiation protection. Environmental informatics provides basis for 

analyzing big data typical for environmental health and technology research. Master’s 

Degree Programme in Environmental Health and Technology gives superb competence 

to work in research positions in universities and research institutions, in environmental 

health control and occupational hygiene related jobs in companies and administrative 

agencies both nationally and internationally. 

General Courses on Environmental Health and Technology cover core courses on wide 

range of environmental health related topics including exposure assessment, environ-

mental risk assessment, advanced occupational hygiene and green chemistry. In addi-

tion to the general courses, we offer several study modules for advanced knowledge on 

the following topics: 



Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta // UEF 189

 Air Pollutants, Aerosols and Health module provides advanced knowledge in 

indoor and outdoor air pollutants, especially fine and nanoparticles, their 

sources, emission control technologies, health outcomes and risk assessment. 

This module is ideal if you wish to pursue a career in environmental admin-

istration, environmental regulatory agencies, private sector or research. 

 Radiation module includes courses on biological effects and health risks of ra-

diation, including both ionising and non-ionising radiation.  All approaches 

of environmental health research are used, including in vitro studies, animal 

studies, epidemiology and exposure assessment. This kind of combination of 

courses and research provides a unique possibility to become a radiation biol-

ogy specialist. 

 Water module specializes on water quality and technology topics including 

water hygiene and microbial risk assessment, conventional and most up-to-

date purification technologies, prevention of water pollution and recovery of 

the valuable resources. The study environment includes a unique water la-

boratory which offers excellent facilities for the simulation of even pilot-scale 

purification processes. This study package is suitable for students who wish 

to pursue a career in water monitoring, regulatory agencies and companies 

dealing with water treatment or research.  

 Environmental Informatics module is a new and growing area in the modern 

environmental sciences. It is based on applying information technology to en-

vironmental issues. The size and complexity of environmental related data 

lead to a need for an advanced computational approach, which helps to inte-

grate information from various sources. With environmental informatics, new 

solutions to environmental problems can be found more effectively, and end 

users can be offered a higher level of information   
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Curriculum of Environmental Science 2018-2020  

 
 
 

General skills studies for the international students 
 

Code Course cp Timing 

1131003 Orientation for international students  1 Every autumn 

8031003  University study skills  1 Every autumn 

8031006 University computing skills 2 Every autumn 

8020280 Information skills and Sources in Science for Int. Stu-

dents 

1 Every autumn 

8014301 Finnish 1 4 Every autumn 

3622111 Basic statistics in English 5 Every autumn 

3710453 Environmental Health for International Students 5 Every autumn 

3710236 Applied water chemistry 2 Every autumn 

3710707 General microbiological methods 2 Every autumn 

3710463 Home Exam on Basics of Non-ionizing Radiation 

(ENR) 

4 Every autumn 

 

MSc degree 120 cp 

  

Language and communication studies  min. 2* 

Methodological studies min. 8* 

  

Advanced level studies min. 80* 

MSc thesis (40*) 

including Maturity test (0*) 

  

Alternative studies min. 25 

  

Select studies so that the overall amount of credit points is 120 

* Compulsory studies 
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Advanced level studies in Environmental Science (min. 80 cp), study years 2018–2021 

Compulsory advanced level studies (43 Cp) 
 

Code Course cp Timing 

3710001 MSc Thesis/Pro Gradu 40 IV/V 

3710004 Maturity test in MSc 0  

3710036 MSc Thesis Seminar in Environmental Science 

and Biology (MSEB) 

3 IV&V 

 
Methodological studies 8 op 

Code Course cp Timing 

3710418 Design of Ecological and Environmental Experi-

ments (DEE) 

4 IV 

3710028 Personal Study Plan to MSc Degree (PSP MSc) 1 IV-V 

3123101 Philosophy and History of Biology  3 IV/V 

 

 
Advanced level studies, Environmental Health and Technology, 3710 978 
 

General courses on Environmental Health and Technology 
 

Code Course cp Timing 

3710465 Environmental Risk Assessment (EnRi) 5 every autumn 

3710435 Exposure Assessment (EXA) 3 every autumn 

3710477 Exposure Measurements and Modelling (EMM) 6 spring 2020 

3710475 Chemicals, Environment and Health (CEH) 5 every spring 

3710402 Advanced Occupational Hygiene AOH) 3 autumn 2018 &  

2020 

3710438 Introduction to Environmental Law (IEL) 4 spring 2019 & 2021 
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3710478 Green Chemistry (GC) 4 autumn 2018 & 2020 

4455703 Environmental Epidemiology (ENEPI) 3 spring 2019 & 2021 

3710441 Sisä- ja työymp. mittaukset ja riskien arviointi 

(SMR) (in Finnish) 

5 spring 2019 & 2021 

3710713 Practical Training, advanced studies (PTAS) 3-10 continuously 

3710712 Project Work in a Research Group 3-10 continuously 

3710302 Specific Book Exams 3-10 continuously 

 

Courses on aerosols and air pollutants 

Code Course cp Timing 

3710481 Health Effects of Air Pollutants and Nanomateri-

als (HAP) 

6 autumn 2019 

3710472 Air Pollution Practicals (APP) 5 spring 2020 

3352703 Climate Change 5 autumn 2018 

3352707 Aerosol Physics I 5 spring 2019 

3352708 Aerosol physics II 5 spring 2019 

3352xxx Atmosphere 5 autumn 2019 

3352709 Atmospheric Chemistry 5 spring 2020 

3710482 Combustion, Emissions, and Control Technolo-

gies (CECT) 

5  

3710443 Sisäilman epäpuhtauksien hallinta ja ilman-

vaihto* (SEH) (in Finnish) 

5  
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Radiation 
 

Code Course cp Timing 

3710404 Radiation Biology (RAB) 5 spring 2019 & 2021 

3710470 Radiation Biology Practicals (RBP) 5 spring 2020 

3710410 Dosimetry of Ionising Radiation (DIR) 3 spring 2019 & 2021 

3710446 Radioecology and toxicology (RET) 5 autumn 2019 

3710483 Measurements and Dosimetry. of Non-ionising 

Radiation (MDNR) 

6 autumn 2019 

3710464 Radiation Biology Journal Club (RBJ) 2 continuously 

 
 
Sustainable Water Quality and Technology 
 

Code Course cp Timing 

3710460 Advanced Water Hygiene* (AWA) 5 spring 2020 

3710401 Health-related Environmental Microbiology 

(HER) 

4 autumn 2018 & 2020 

3710223 Water Chemistry and Treatment Practicals (VLA) 3 every autumn 

3710479 Water Pollution Prevention & Resource Recovery 

(WPPR) 

5 autumn 2019 

3123195 Sustainable Water Management 5 spring 2020 

    
Environmental Informatics 
 

Code Course cp Timing 

3710458 Environmental Data Mining (EDM)  5 every autumn 

3710459 Advanced Course on Environmental Data* 

(ADM) 

5 spring 2019 
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3710484 Systems Biology and Environmental Informatics 

(SEBE) 

5 spring 2019 & 2021 

3513028 Advanced Geographical Information Systems 5 spring 2020 

 

Advanced level studies, Biology of Environmental Change, 3710979 
 
Environmental ecology 
 

Code Course cp Timing 

3123172 Advanced Taxonomic Collection 2-6 continuously 

3710486 Chemical Ecology 5 autumn 2019? 

3123190 Community Ecology 4 autumn 2018 & 2020 

3123175 Current Issues in Aquatic Ecotoxicology 2 autumn 2019 

3710462 Ecological Risk Assessment 5 every spring 

3123158 Ecology of Tropical Africa 3 spring 2019 & 2021 

3123107 Afrikan retkeily (in Finnish) 4 autumn 2019 

3710485 Entomology 4  autumn 2018 & 2020 

23123194 Global Peatland Ecology 3 autumn 2019  

3123169 Literature Report in Hydrobiology  3 continuously 

 
  
Biogeochemistry 
 

Code Course Cp Timing 

3710419 Biogeochemistry 6 spring 2019 & 2021 

3710451 Bioprocesses in Removal of Environmental 

Pollutants (BREP) 

3 autumn 2019 & 2021 

3710469 Journal Club in Biosphere-Atmosphere In-

teractions 

2-4 continuously 
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3710473 Methods in Soil Biology 5 spring 2020 

3710474 Soil Ecology 6 spring 2020 

3710455 Stable Isotopes in Environmental Research 5 autumn 2019 

3710468 Methods in Microbial Biogeochemistry 5 spring 2019 & 2021 

3513125A Carbon Dynamics in Forest Soils* (CDF) 3 autumn 2019 

3513125B Carbon Dynamics of Forest Soils, Book Ex-

amination 

2-4  

 
 

Kieli- ja viestintäopinnot (min. 2 Cp), 3710 601 
Advanced English Academic and Professional Communication for Applied Physics, 

Computer Science and Environmental Science (AEAPC) 
2 cp 

 
 
 
Sivuaineopinnot tai muut opinnot (väh. 25 op) 
 

Maisterin tutkinnossa sivuaineopintoja suositellaan täydennettäväksi niin, että kandi-

daatin ja maisterin tutkinnot sisältävät yhteensä kaksi perusopintojen (2*25 op) laajuista 

sivuainetta tai yhden aineopintojen (25+35 op) laajuisen sivuaineen. Sivuainekokonai-

suuden voi valita niin Itä-Suomen yliopiston tai Avoimen yliopiston kuin muiden koti-

maisten tai ulkomaisten yliopistojen opinnoista (katso esim. Asiantuntijuutta tukevat 

sivuainekokonaisuudet; maisteriopintoihin tarjolla myös toksikologian sivuaine, 

4219801). FM-tutkintoon voi sisällyttää myös ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja 

opintoja. Kv-opinnot kirjataan tutkintotodistukseen ”Ulkomaisessa yliopistossa suorite-

tut opinnot” -kokonaisuutena (3710012), jos opintoja on vähintään 20 op. 
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Tiedekunnan tarjoama sivu-
aineopetus 

Itä-Suomen yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua lähes kaikkeen Luon-

nontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa tarjottavaan opetukseen. Tämä kuitenkin 

sillä varauksella, että opintojaksoille, joilla on rajoitettu koko, otetaan ensisijaisesti niitä 

opiskelijoita, joiden tutkinnossa opintojakso on pakollinen. 

BIOLOGIA SIVUAINEENA, JOENSUUN KAMPUS 

 

Ympäristötieteen ja biologian yhteiset perusopinnot 3710 966 (30 p) 

Koodi Opintojakso op Ajankohta 

3710122  Ekologian perusteet ja ekosysteemien toiminta  7 op periodi 3. 

3710120  Eliökunnan monimuotoisuus 7 op periodi 1. 

3710121  Solu- ja molekyylibiologian perusteet 8 op periodi 2. 

3710123  Ympäristöriskit ja ympäristöterveys 8 op periodi 4. 

 

 
Biologian aineopinnot, sivuaine 30 op (3122930) 

Koodi Opintojakso op Ajankohta 

3122243  Eläinfysiologia ja histologia 5 op periodi 2. 

3122237 

3122230  

Eläinten lajintuntemukset  1+1 op periodi 2.- 3. 

3122247  Eläintieteen kenttäkurssi 1 op periodi 4. 
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3122223  Kehitysbiologia 2 op periodi 2. 

3122204  Biokemian perusteiden harjoitukset 2 op periodi 2. 

3122248  Eliökunnan monimuotoisuus harjoitukset 3 op periodi 1-2. 

3122246  Genetiikka ja evoluutiobiologia 5 op periodi 3.-4. 

3122244  Kasvibiologia 5 op periodi 1.-2. 

3122245  Kasvi- ja sienitieteen kenttäkurssi  3 op periodi 1. 

3122231  Kasvien lajintuntemus 2 op periodi 3.- 4. 

 

 

Sivuaine: Biologian perus- ja aineopinnot, aineenopettajalinjan mukaisesti 
3122940 (60 op)  

= Ympäristötieteen ja biologian yhteiset perusopinnot (30 op) ja Biologian aineopinnot 
(30 op). 

 

Biokemian perusopinnot, 25 op (3124400) 

Kemian opiskelijoille tai muille sivuaineopiskelijoille tarjottava kokonaisuus  
Koodi Opintojakso op Ajankohta 

3710121  Solu- ja molekyylibiologian perusteet  8 op periodi 1-2 

3124101  Biomolekyylit 4 op  periodi 1-2 

3124102  Metabolia  5 op  periodi 1-2 

3124104  Molekyylibiologia 5 op  periodi 1-2 

3124106  Bioinformatiikka  3 op  periodi 3-4 
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Hydrobiologian perusopinnot, 25 op (3125400) 

Koodi Opintojakso op 

3125102 Hydrobiologian ja limnologian perusteet 3 op 

3125110  Ekotoksikologian perusteet  5 op  

3125205  Baltic Sea Environment 3 op 

3125109  Kalabiologian perusteet 3 op 

3125111  Vesien ekologisen tilan arvioinnin lajintuntemus ja biologia 4 op 

3125208  Hydrobiologian perusopintojen kirjatentti, limnologia 3 op  

3125112  Hydrobiologian perusopintojen kirjatentti, vesiensuojelu 4 op 
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FYSIIKKA SIVUAINEENA, JOENSUUN JA KUOPION KAMPUS 

 

Fysiikka sivuaineena, Joensuun kampus  

Fysiikan perusopinnot (25 op), 3314000 op 

Fysiikan peruskurssi I   5 op  

Fysiikan peruskurssi II   4 op  

Fysiikan peruskurssi III   5 op  

Fysiikan peruskurssi IV 5 op  

Fysiikan perustyöt 6 op  

Fysiikan aineopinnot opettajille, sivuaine (35 op), 3314320 op 

Fysiikan matemaattiset menetelmät   4 op  

Mekaniikka 4 op  

Termofysiikka 4 op  

Sähkömagnetismi 4 op  

Fotoniikka  4 op 

Kvantti- ja atomifysiikka 4 op 

Tutkimusperustaisen fysiikan opetuksen perusteet 5 op 

Laboratoriotyöskentelyn perusteet opettajille 2 op 

Kokeellisen koulufysiikan kurssi 4 op 

Fysiikan aineopinnot, sivuaine (35 op), 3314300 op 

Fysiikan matemaattiset menetelmät   4 op  

Mekaniikka 4 op  

Termofysiikka 4 op  

Sähkömagnetismi 4 op  

Fotoniikka  4 op 

Kvantti- ja atomifysiikka 4 op 

Aineopintojen laboratoriotyöt I 5 op 

Valinnaiset aineopinnot 6 op 
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Fysiikan syventävät opinnot opettajille, sivuaine (30 op), 3314380 op 

Tutkimusperustainen fysiikan opetus – syventävä osuus 5 op  

Kvalitatiivisten luonnontieteiden tiedonrakentumisprosessit 4 op  

Teknologisten prosessien suunnittelu ja toteutus koulussa 2 op  

Fysiikan historia 5 op  

Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajakoulutuk-

sessa 5 op 

Materiaalifysiikka 4 op 

Vapaasti valittavia syventävien opintojen kursseja 5 op 

 
 

Fysiikan syventävät opinnot, sivuaine (30 op), 3314360 op 

Kvanttifysiikka 4 op  

Fysikaalinen optiikka 4 op  

Materiaalifysiikka   4 op  

Vapaasti valittavia syventävien opintojen kursseja 10 op  

Syventävien opintojen mittausmenetelmäkurssi ja syventävät työt 8 op  
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Fysiikka sivuaineena, Kuopion kampus 
 

Kuopion kampuksella fysiikan sivuaineopinnot tarjoaa sovelletun fysiikan laitos seu-

raavasti: 

Fysiikan perusopinnot (25 op)   op 

3350010 Johdatus yliopistofysiikkaan  4 op  

3350011 Fysiikan peruskurssi I   6 op  

3350012 Fysiikan peruskurssi II   6 op  

3350013 Fysiikan peruskurssi III   6 op  

3350014 Fysiikan peruskurssi: laboratoriotyöt 3 op  

 

 

Fysiikan aineopinnot (38 op) op 

3351510 Fysiikan Studio 8 op  

3351511 Fysiikan data-analyysi 5 op  

3351503 Aaltoliikeoppi   5 op  

3351504 Analyyttinen dynamiikka   5 op  

3351505 Sähkömagneettinen kenttäteoria  5 op  

3351512 Statistinen fysiikka   5 op  

3351507 Moderni fysiikka  5 op  
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KEMIA SIVUAINEENA, JOENSUUN KAMPUS 

    

Kemian perusopinnot (sivuaine) 25 op (3410100) 

3410101 Kemian perusteet  6 op 

3410102 Kemian perustyöt  3 op 

3410103 Epäorgaaninen kemia  5 op 

3410104 Fysikaalinen kemia I  6 op 

3410105 Orgaaninen kemia I  5 op 

 
 

Kemian aineopinnot (sivuaine) 35 op (3410200) 

3410222 Analyyttinen kemia  4 op 

3410201 Analytiikan perusteet  2 op 

3410202 Fysikaalinen kemia II  3 op 

3410203 Fysikaalinen kemia III  7 op 

3410204 Orgaaninen kemia II  5 op 

3410205 Orgaanisen kemian työmenetelmät  2 op 

3410206A Epäorgaanisen kemian aineopintojen työt: Ionireaktiot 1,5 op 

3410206B Epäorgaanisen kemian aineopintojen työt: Kvantitatiiviset 

työt  

2,5 op 

3410207 Fysikaalisen kemian aineopintojen työt  4 op 

3410208 Orgaanisen kemian aineopintojen työt   4 op 

 
 

Kemian aineopinnot (sivuaine, opettaja) 35 op (3410500) 

3410106 Analyyttinen kemia  4 op 

3410201 Analytiikan perusteet   2 op 

3410202 Fysikaalinen kemia II   3 op 

3410203 Fysikaalinen kemia III   7 op 

3410204 Orgaaninen kemia II   5 op 

3410205 Orgaanisen kemian työmenetelmät   2 op 

3410210 Kokeellinen koulukemia   3 op 
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3410206A Epäorgaanisen kemian aineopintojen työt: Ionireaktiot  1,5 op 

3410206B Epäorgaanisen kemian aineopintojen työt: Kvantitatiiviset 

työt  

0,5 op 

3410207 Fysikaalisen kemian aineopintojen työt  2 op 

3410208 Orgaanisen kemian aineopintojen työt  2 op 

3410225 Kemian opetuksen tietotekniikka 3 op 

 
 
Kemian perus- ja aineopinnot (sivuaine) 60 op 3410300 
 
Kemian perus- ja aineopinnot (sivuaine, opettaja) 60 op (3410400) 
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MATEMATIIKKA SIVUAINEENA, JOENSUUN JA KUOPION 
KAMPUS 

 

Matematiikka sivuaineena, Joensuun kampus 
    

Matematiikan perusopinnot (25 op) 3319211 op 

Differentiaalilaskenta 4 op 

Integraalilaskenta 4 op 

Usean muuttujan differentiaalilaskenta 9 op 

Matematiikan johdantokurssi 8 op 

      
         

Matematiikan aineopinnot opettajille, sivuaine (35 op) 3319426  
 

op 

Reaalianalyysi 8 op 

Algebra a  4 op 

Euklidinen geometria 4 op 

Koulumatematiikan harjoituskurssi 4 op 

Lineaarialgebra a  5 op 

Tilastotieteen peruskurssi opettajille 2 op 

Todennäköisyyslaskenta a  4 op 

Valinnaiset matematiikan opinnot  4 op 

 
 

Suositeltavia vaihtoehtoja aineopintojen valinnaisiksi kursseiksi: 
 

op 

Algebra b 4 op 

Differentiaaliyhtälöt a 4 op 

Johdatus topologiaan 4 op 

Lineaarialgebra b  4 op 

Todennäköisyyslaskenta b  4 op 

Numeerisen laskennan alkeet  4 op 

Teknologia matematiikan opiskelun tukena  4 op 
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Matematiikan aineopinnot, sivuaine (35 op) 3319421 op 

Lineaarialgebra a  5 op 

Reaalianalyysi  8 op 

Sarjat ja integraalit  8 op 

Todennäköisyyslaskenta a  4 op 

Valinnaiset opinnot  10 op 

: 
Suositeltavia vaihtoehtoja aineopintojen valinnaisiksi kursseiksi: 
 

op 

Algebra a  4 op  

Algebra b  4 op  

Analyysin harjoitustyö  2 op  

Euklidinen geometria  4 op  

Euklidisen geometrian jatkokurssi  2 op  

Differentiaaliyhtälöt a  4 op  

Differentiaaliyhtälöt b  4 op  

Diskreetti matematiikka  8 op  

Johdatus topologiaan  4 op  

Lineaarialgebra b  4 op  

Lukuteoria a  4 op  

Matemaattinen mallintaminen  5 op  

Numeerinen analyysi  8 op  

Numeerisen laskennan alkeet  4 op  

Tilastotieteen peruskurssi opettajille  2 op  

Todennäköisyyslaskenta b  4 op  

Teknologia matematiikan oppimisen tukena  4 op 

Algebra a  4 op  

Algebra b  4 op  

Analyysin harjoitustyö  2 op  

Euklidinen geometria  4 op  

Euklidisen geometrian jatkokurssi  2 op  

Differentiaaliyhtälöt a  4 op  

Differentiaaliyhtälöt b  4 op  
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Diskreetti matematiikka  8 op  

Johdatus topologiaan  4 op  

Lineaarialgebra b  4 op  

Lukuteoria a  4 op  

Matemaattinen mallintaminen  5 op  

Numeerinen analyysi  8 op  

Numeerisen laskennan alkeet  4 op  

Tilastotieteen peruskurssi opettajille  2 op  

 
 
Matematiikan syventävät opinnot (30 op) 3319440  
Kurssit valitaan matematiikan pääaineopiskelijan tutkintoihin kelpuutettavien kurssien 
joukosta. Kokonaisuuden suorittamiseksi laaditaan etukäteen henkilökohtainen opinto-
suunnitelma. 
 
 
Matematiikka sivuaineena, Kuopion kampus 

Kuopion kampuksella matematiikan sivuaineopinnot tarjoaa sovelletun fysiikan laitos 

seuraavasti: 

Matematiikan perusopinnot (25 op), sivuaine op 

3355740 Yliopistomatematiikan johdantokurssi 3 op  

3355741 Matematiikan peruskurssi 5 op  

3355742 Matriisilaskenta 3 op  

3355743 Reaalianalyysi a 4 op  

3355744 Reaalianalyysi b 5 op  

3355745 Lineaarialgebra 5 op  

 

Matematiikan aineopinnot (35 op), sivuaine op 

Pakolliset kurssit  

3356521 Moniulotteinen analyysi a 5 op 

3356522 Moniulotteinen analyysi b 5 op 

Seuraavista vähintään 25 op  

3356509 Differentiaaliyhtälöt a  5 op  
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3356510 Differentiaaliyhtälöt b  4 op  

3356523 Todennäköisyyslaskenta 6 op 

3356524 Sovellettu analyysi 5 op 

3356512 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt 5 op 

3356505 Kompleksianalyysi I a*   4 op  

3356506 Kompleksianalyysi I b*  4 op  

 Soveltuvat matematiikan aineopintokurssit, sovi kursseista 

laitoksen matematiikan lehtoreiden kanssa.   

 

* Järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, järjestetään 2018-2019  
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METSÄTIEDE SIVUAINEENA, JOENSUUN KAMPUS 

 
Metsätieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelija tunteen kestävän metsätalouden kes-
keiset biologiset, tekniset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset lähtökohdat sekä osaa sovel-
taa niitä erilaisten aineellisten ja aineettomien hyötyjen tuottamiseksi metsätaloudessa.  
 
Metsätieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee kestävän metsätalouden kes-
keiset periaatteet ja sovellutukset erilaisten aineellisten ja aineettomien hyötyjen tuotta-
miseksi. Hän ymmärtää myös metsien kestävän käytön, metsään pohjautu-vien aineel-
listen ja aineettomien hyötyjen sekä metsäluonnon väliset riippuvuudet. 
 
Metsätieteiden perusopinnot, 26 op 
Metsätieteiden aineopinnot, 35 op 
 

Metsätieteen perusopinnot (sivuaine) 26 op (3511100) 

3511001  Johdanto metsätalouteen ja metsätieteisiin 2 op 

3511003  Kasvupaikkaoppi 3 op 

3511004  Metsäekonomia  3 op 

3511005  Metsäluonnon monimuotoisuuden ja suojelun peruskurssi 3 op 

3511006  Metsänhoidon perusteet ja menetelmät 3 op 

3511007  Metsänmittaus  3 op 

3511008  Metsäteknologian perusteet 3 op 

3511010  Metsätuhot ja –taudit 3 op 

3511013  Kasvi- ja puumorfologia sekä puuaineksen ominaisuudet 3 op 

 
Sivuaineopiskelijoilla opintojaksoon 3511013 Kasvi- ja puumorfologia sekä puuaineksen 
ominaisuudet (3 op) ei kuulu pääaineopiskelijoiden vaatimuksiin kuuluvia retkeilyjä ja 
harjoituksia. Sivuaineopiskelija voi suorittaa opintojakson 5 op:n laajuisena, jos harjoi-
tuksiin ja retkeilyille sopii (etusija pääaineopiskelijoilla).  Muilta osin opintojaksot vas-
taavat pääaineopiskelijoiden opintoja. 
 
 

Metsätieteen aineopinnot (sivuaine) 35 op (3512400) 

3512008  Metsien suojelun ekologiset perusteet 3 op 

3512007  Metsämaatiede 4 op 
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3512009 Metsänuudistaminen ja kasvatus 5 op 

3512010  Metsäpolitiikka 3 op 

3512015  Saha-, levy- ja muu puutuoteteollisuus 5 op 

3512005  Puunhankinta ja energialaitokset 4 op 

3512017  Kansainvälinen metsätalous  4 op 

3512006  Kaukokartoituksen peruskurssi 3 op 

3515502  Uhanalaisuuden biologia 4 op 

 
Perusopinnot arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty, aineopinnoista annetaan arvo-
sana 0-5. 
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TIETOJENKÄSITTELYTIEDE SIVUAINEENA, JOENSUUN JA KUOPION 
KAMPUS 

 

Tietojenkäsittelytieteen opintokokonaisuudet sivuaineopiskelijoille 2018-2019 

 

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op 

Tietojenkäsittelytieteen aineopinnot 35 op 

Tietojenkäsittelytieteen syventävät opinnot 30 op 
 

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot (25 op), 3621201 

3621250 Johdatus tietojenkäsittelyyn 5 op 

3621251 Ohjelmointi I   5 op 

3621252 Ohjelmointi II *  5 op 

3621255 Tiedonhallinta ja SQL 5 op 

3621253 Tietokonejärjestelmät * 5 op 

Opiskelija voi korvata tähdellä (*) merkityt haluamillaan tietojenkäsittelytieteen aine-

opintojaksoilla. 

Tietojenkäsittelytieteen aineopinnot (35 op), 3621302 

3621414 Tietorakenteet ja algoritmit I 5 op 

3621412 Ohjelmointi III 5 op 

3621427 Ohjelmistotuotanto I 5 op 

Vapaavalintaisia perus- ja aineopintojaksoja 20 op 

Tietojenkäsittelytieteen syventävät opinnot (30 op), 3621501 

Kaksi seuraavista viidestä pakollisesta kurssista:   

3621511 Algoritmien suunnittelu ja analysointi 6 op 

3621512 Ohjelmistotuotanto 6 op 

3621513 Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät 6 op 

3621517 Hahmontunnistus 6 op 

3621675 Syväoppiminen 6 op 

Vapaavalintaisia tietojenkäsittelytieteen syventäviä opintojaksoja 18 op 
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TILASTOTIEDE SIVUAINEENA, JOENSUUN JA KUOPION 
KAMPUS 

 

Tilastotieteessä voi sivuaineena suorittaa perusopintojen, aineopintojen opintojen koko-

naisuudet seuraavasti. 

Perusopinnot (vähintään 25 op) (2622203) 

3622230 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op pakollinen 

Lisäksi pakollisena toinen seuraavista: 

3622231 Tilastotieteen peruskurssi 5 op  

3622111 Basic Statistics in English 5 op  

Edellisten lisäksi valinnaisia opintojaksoja vähintään 15 op 

 

Valinnaisiksi opintojaksoiksi käyvät muut tilastotieteen kurssit, tilastotieteen perus-

opintojen harjoitustyö (1-2 op, 3622217), Ohjelmointi I (3621251, 5 op), sekä soveltuvat 

muiden oppianeiden järjestämät kurssit. Perusopintokokonaisuuden kursseista kuiten-

kin vähintään 20 op on oltava tilastotieteen kursseja. Samaan kokonaisuuteen ei voi si-

sällyttää kursseja Basic Statistics in English (3622111) ja Tilastotieteen peruskurssi 

(3622231). Valinnaisiksi opintojaksoiksi eivät käy aiempina vuosina Joensuussa järjeste-

tyt kurssit Kuvaileva tilastotiede ja aineiston hankinta (3622210) ja Tilastolliset mallit ja 

testaus (3622211). Tietoa tilastotieteen kurssitarjonnasta löytyy sivuilta 

http://www.uef.fi/web/stat/home. 

 

 
Aineopinnot (35 op) (3622301) (Joensuu ja Kuopio) 

3622352 Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1 5 op pakollinen 

3622353 Data-analyysin todennäköisyyspäättely 2 5 op pakollinen 

3622351 Tilastollinen data-analyysi  6 op pakollinen 

Valinnaisia opintojaksoja niin, että perus- ja aineopintokokonaisuuksien yhteenlaskettu laajuus 

on vähintään 60 op 
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Perusopintokokonaisuuteen sidottujen pakollisten kurssien tilalle on sisällytettävä vas-

taava määrä muita tilastotieteen kursseja.  

Valinnaisiksi opintojaksoiksi voidaan hyväksyä tilastotieteen aine- tai syventävien opin-

tojen tasoisia opintojaksoja, sekä tilastotieteen oppiaineen hyväksymiä, riittävän vaati-

via muiden oppianeiden kursseja (esim. ohjelmoinnin, todennäköisyyslaskennan, line-

aarialgebran ja tilastollisten menetelmien kurssit). Aineopintokokonaisuuteen sisällyte-

tyistä kursseista vähintään 20 op tulee olla tilastotieteen kursseja.  

Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1 ja 2 luovat teoreettisen pohjan useimmille ai-

neopintokursseille, ja ne tulisi suorittaa viimeistään aineopintojen alkuvaiheessa. Data-

analyysin todennäköisyyspäättely 1 ja 2 voidaan korvata kursseilla Johdatus tilastolli-

seen päättelyyn 1 ja 2.  

Opintokokonaisuuksien arvosanat muodostuvat asteikolla 1-5 arvosteltujen opintojak-

sojen perusteella. Opintojaksojen arvosanoista lasketaan opintopistemäärillä painotettu 

keskiarvo, joka pyöristetään kokonaislukuarvoon 1-5. 
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YMPÄRISTÖTIEDE SIVUAINEENA, KUOPION KAMPUS 

 

Jokaiselle opintojaksolle tulee ilmoittautua erikseen WebOodissa. 
 

Sivuaineopinnot, Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot (3710 966) 30 op 
 

3710120 Eliökunnan monimuotoisuus (ELMO) 7 op 

3710121 Solu- ja molekyylibiologian perusteet (SOMO) 8 op 

3710122 Ekologian perusteet ja ekosysteemien toiminta (EKO) 7 op 

3710123 Ympäristöriskit ja ympäristöterveys (YRT) 8 op 

 

Sivuaineopinnot, Ympäristötieteen aineopinnot (3710 977) 30 op 

 
Kokonaisuuteen valitaan 30 op seuraavista:    

3710230 Ilmasto, ilmanlaatu ja terveys (IIL) 4 op 

3710240 Mikrobiologian laboratoriotyöt (MILA) 2 op 

3710241A tai B Ympäristömikrobiologia (YMB) 

A: 4 op ja B 2 op 

(ilman harjoitus-

töitä) 

3710242 Hydrobiologia  (HYB) 3 op 

3710243 Ionisoiva ja ionisoimaton säteily (IIS) 3 op 

3710244 Maaekosysteemien ympäristöbiologia (MYB) 3 op 

3710202 Meluntorjunta (ME1) 4 op 

3710245 Sisäympäristö (SIY) 5 op 

3710224 Kemiallinen ympäristötiede (KYT) 4 op 

3710214 Vesikemia (VEK) 3 op 

3710225 Ympäristötieteen mittaustekniikka (YMI) 5 op 
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MONITIETEISET OPINTOKOKONAISUUDET JA MUU 
OPETUSTARJONTA 

 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa on kaikille opiskelijoille tarjolla mm. 

seuraavat monitieteiset opintokokonaisuudet: 

- Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan kansainväliset maisteriohjelmat 

Tiedekunnassa toimii eri aloilla maisteriohjelmia, jotka on kuvattu pääpiir-

teittäin tässä oppaassa. Kansainvälisissä maisteriohjelmissa opetuskieli on 

englanti ja niiden kursseille voi mahdollisuuksien mukaan osallistua myös 

suomalaiset opiskelijat.  

- An International Study Programme in Environmental Science and Forestry –ohjelma 

Lähinnä kansainvälisille opiskelijoille suunnattuja englanninkielisiä kursseja 

biologian ja metsätieteiden alalta, joille myös suomalaiset opiskelijat voivat 

mahdollisuuksien mukaan osallistua  

 

- Monitieteiset ympäristöopinnot 

Sivuaineopintojen perus- (25 op) ja aineopintokokonaisuudet (60 op) ovat 

avoimia jokaiselle Itä-Suomen yliopistossa opiskelevalle. 

- 1131020 Kansainvälistymisen opintokokonaisuus 25–35 op 

Kaikille opiskelijoille vapaasti valittava sivuaine. Opintokokonaisuuteen voi 

kiinnittää opintoja, jotka liittyvät neljään moduuliin: kotikansainvälistymi-

nen, kansainvälinen harjoittelu, opinnot ulkomailla sekä kulttuurien moni-

naisuus ja kieliopinnot. Tarkempia tietoja Kamusta ja WebOodin oppaasta. 

 

JOO-OPINNOT 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta noudattaa Itä-Suomen yliopiston yh-

teistä ohjeistusta JOO-opintojen hakuaikojen, hakemusten käsittelyn ja hakukriteerien 

suhteen. Katso lisätietoja: http://www.uef.fi/opiskelu/joo-opinnot. 
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Joustavan opinto-oikeuden (JOO) kautta haettaviin opintoihin on saatava oman tiede-

kunnan hyväksyntä eli puolto. Haettavien opintojen tulee olla sellaisia opintoja, joita ei 

voi suorittaa kotiyliopistossa. 

Itä-Suomen yliopistossa on JOO-hakuajat kaksi kertaa vuodessa. Hakuajat puoltokäsit-

telyyn päättyvät 31.3. ja 30.9. 

JOO-yhdyshenkilö tiedekunnassa: 

Kaisa Laitinen (Joensuun kampus), s-posti: kaisa.laitinen (at) uef.fi 
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Opintoja koskevia ohjeita 

TENTTIKÄYTÄNNÖT JA TENTTEIHIN ILMOITTAUTUMINEN 

 

Kahden kampuksen laitokset järjestävät tenttejä molemmilla paikkakunnilla. Yhden 

kampuksen laitoksilla ei ole velvollisuutta järjestää tenttejä toisella kampuksella. "Sisäi-

set etätentit" ovat mahdollisia, kun opiskelija itse selvittää toisen kampuksen tenttitilai-

suuden ja sopii tenttinsä suorittamisesta ko. tilaisuudessa (tentit löytyvät WebOodista - 

opinto-oppaista välilehdeltä 'Tentit'). Tiedekunnan hallintopalvelukeskus vastaa sisäis-

ten etätenttien koordinoinnista. 

Yksiköiden järjestämät yleiset kuulustelut on ilmoitettu WebOodissa ja yksikön verkko-

sivuilla. 

Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön mukaan 

- Ilmoittautuminen yleiseen tenttiin 10 päivää ennen kuulustelua. 

-  Yleisten kuulustelujen ajankohdista, kestosta ja kuulusteltavissa olevista 

opintojaksoista päätetään opetussuunnitelmassa. Yleisen kuulustelun kesto on 

vähintään neljä ja enintään kuusi tuntia (19 §). 

- Tutkintosäännön 20 §:n mukaan kuulustelutilaisuudesta saa poistua aikaisin-

taan kolmekymmentä (30) minuuttia kuulustelun alkamisesta, minkä jälkeen 

kuulusteluun ei oteta enää myöhästyneitä. 

- Kuulustelutilaisuuteen saa tuoda vain kuulustelussa tarvittavat välineet. 

- Erityisjärjestelyjä tarvitsevan opiskelijan on pyydettävä erityisjärjestelyjä kuu-

lusteluun ilmoittauduttaessa. 

- Kuulusteluun osallistuvan on vaadittaessa todistettava henkilöllisyytensä. 

Kuulustelussa pidetään luetteloa kuulusteluun osallistuneista. 

- Kukin opettaja toimittaa kuulustelut työhönsä kuuluvissa oppiaineissa siten 

kuin opetussuunnitelmassa määrätään. Opettajan ollessa esteellinen tai estynyt 



Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta // UEF 217

määrää dekaani tai opetusta antavan erillis- tai palvelulaitoksen johtaja muun 

pätevän henkilön toimittamaan kuulustelun. 

- Tiedekunnat sekä erillis- ja palvelulaitokset antavat tarkempia määräyksiä 

etätenttien järjestämisestä. Sähköisen tentin säännöistä voidaan ohjeistaa erik-

seen. 

- Tutkintosäännön 23 §:n mukaan kuulustelun tulos on julkaistava viimeistään 

kolmen viikon kuluttua suorituksesta yliopiston sähköisessä opiskelija- ja opin-

tosuoritusrekisterissä ja ilmoitustaululla. 

Suositukset kuulustelujen järjestämiseksi luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekun-

nassa 

-  Oppiaineen yleisiä kuulusteluja suositellaan järjestettäväksi kolme tenttiä lu-

kukaudessa. Oppiaineet huolehtivat, että kuulusteluissa on mahdollisuus tenttiä 

oppiaineen opetussuunnitelman mukaisia opintojaksoja. 

- Opiskelija huolehtii, että ilmoittautuu tenttiin ajoissa ja myös peruu tarvitta-

essa ilmoittautumisen 

- Myöhästyneiden ilmoittautumisten huomioimisesta päättää kuulustelija huo-

mioiden käytettävissä olevan valmistautumisajan. 

- Kuulustelutilaisuudessa on valmistauduttava esittämään henkilöllisyystodis-

tus. 

OPINTOKOKONAISUUKSIEN MERKITSEMINEN JA ARVOSTELU 

 

Opintojaksoista/kursseista muodostetaan suurempia kokonaisuuksia: perus-, aine- ja 

syventävät opinnot. Opinnot on aloitettava perusopinnoista (25 op). Aineopintoja (35 - 

55 op) ei voi suorittaa ilman perusopintoja. Syventävät opinnot taas edellyttävät perus- 

ja aineopintojen tai niitä vastaavien opintojen tietojen hallintaa. 

Opintojaksot/kurssit ja opintokokonaisuudet arvioidaan Itä-Suomen yliopistossa joko 

asteikolla hyväksytty - hylätty tai kuusiportaisella arviointiasteikolla 5 - 0, jossa 

5 = erinomainen 
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4 = kiitettävä 

3 = hyvä 

2 = tyydyttävä 

1 = välttävä 

0 = hylätty 

 

Yksittäisen opintojakson arviointi: 

Koevastauksista saatujen pisteiden summa määrää numeron seuraavasti: 

prosenttia maksimista  arviointi 

50 %   1 

60 %   2 

70%   3 

80 %   4 

90 %   5 

 

Opintokokonaisuuden arviointi: 

opintojaksojen arvosanojen arviointi suora tai painotettu* keskiarvo 

1,00 - > välttävä (1) 

1,50 - > tyydyttävä (2) 

2,50 - > hyvä (3) 

3,50 - > kiitettävä (4) 

4,50 - > 5,00 erinomainen (5) 

* opintojaksojen opintopistemäärillä painotettu ellei ainekohtaisissa teksteissä 

todeta toisin. 

Kandidaatin tutkielma ei oteta mukaan perus- ja aineopintokokonaisuuden arvosanan 

laskentaan, pro gradu -tutkielman arvosanaa ei oteta mukaan pääaineen syventävien 

opintojen arvosanan laskentaan. Kandidaatintutkielma laaditaan suomeksi. Kandidaa-

tintutkielman laatija toimittaa alkuperäisyyden tarkistuksen (Turnitin) ja palauttaan 

työn tarkistettavaksi. Kandidaatin tutkinnon kypsyysnäytteenä toimii useimmiten tut-

kielma (ks. seuraava). Kandidaatintutkielma arvostellaan asianomaisessa yksikössä 6-

portaisella arviointiasteikolla. 
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Kypsyysnäyte kandidaatin tutkinnossa: 

 

Suomenkieliset laativat pro gradu -tutkielmansa suomeksi ja kirjoittavat suomenkieli-

sen kypsyysnäytteen. Vain erityistapauksessa voi suomenkielinen opiskelija laatia pro 

gradu -tutkielmansa jollakin muulla kielellä. Tällaisessa tapauksessa lupaa on haettava 

yksiköstä ennen työn aloittamista. Laitokset antavat ohjeita tutkielman aihevalintaa ja 

tekoa varten. Sisällön alkuperäisyyden tarkistamisen (Turnitin) jälkeen valmis tut-

kielma on jätettävä sähköisessä muodossa erillisen ohjeen mukaan asianomaisen laitok-

sen toimistoon tarkastajien määräämiseksi. Ennen tutkielman jättämistä on syytä neu-

votella asiasta ohjaajan kanssa. Pro gradu –tutkielman laatijan on suoritettava kirjalli-

nen kypsyysnäyte tutkielman aiheesta tarkastajien määräämisen jälkeen, mutta ennen 

tutkielman arvostelua. Kypsyysnäytteeksi suositellaan tutkielman tiivistelmää tai leh-

distötiedotetta. Professorit ja tutkielman muut ohjaajat antavat neuvoja kypsyysnäyt-

teen suorittamisesta.  

Hyväksytty pro gradu -tutkielma arvostellaan tarkastajien lausuntojen perusteella 6-

portaisella arviointiasteikolla. Opiskelijalle lähetetään arvostelusta kirjallinen päätös. 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön mukaan laitoksen/ osaston johtaja määrää pro 

gradu –tutkielmien tarkastajat. Tarkastajia valitaan vähintään kaksi, joista toinen on 

työn ohjaaja. Tarkastajien tulee olla vähintään maisterin tutkinnon suorittaneita ja hei-

dän tulee antaa lausuntonsa kuukauden kuluessa. Johtosäännön mukaan laitoksen/ 

osaston johtaja arvostelee tutkielman tarkastajien lausuntojen perusteella. Opiskelijaa 

kuullaan arvosteluesityksestä aina kirjallisesti. Tutkielman arvosteluun tyytymätön 

Opiskelijan 

koulusivistys-

kieli  

Kandidaatin-

tutkielma hy-

väksytään 

suomenkie-

liseksi kyp-

syysnäytteeksi  

Kandidaatintut-

kielman suomen-

kielinen tiivistelmä 

hyväksytään suo-

menkieliseksi kyp-

syysnäytteeksi  

Opiskelija kirjoittaa 

kypsyysnäytteen 

suomeksi tai ruot-

siksi (tai dekaanin lu-

valla muulla kielellä)  

Kypsyys-

näytteen tar-

kastaa ja hy-

väksyy  

suomi X   ohjaaja 

ruotsi  X(S2) X (ruotsiksi) ohjaaja ja 

kielikeskus 

muu kuin 

suomi tai ruotsi 

   ohjaaja ja 

kielikeskus 
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opiskelija voi pyytää siihen oikaisua kirjallisesti muutoksenhakulautakunnalta. Oikai-

sua on pyydettävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut 

tilaisuus saada suorituksen arvostelu tietoonsa.  

Valmistuminen ja todistukset 

Dekaani myöntää pyynnöstä tutkintotodistuksen yliopistoon läsnä olevaksi kirjoittau-

tuneelle opiskelijalle, joka on suorittanut tutkintoon vaadittavat opinnot ja opintokoko-

naisuudet ja saanut niistä merkinnät opintosuoritusrekisteriinsä. Laitosten toimistoissa 

autetaan täydentämään puuttuvat suoritusmerkinnät ja opintokokonaisuuksien arvos-

telut. Hakemuksessa on ilmoitettava, mitkä opinnot hakija haluaa sisällyttää tutkin-

toonsa ja mitkä kenties säästää seuraavaa tutkintoa varten. Eri tutkintoihin ei voi sisäl-

lyttää samoja opintoja, joten jos opiskelija aikoo jatkaa opintojaan tai kenties aloittaa 

opinnot uudella alalla suositellaan tutkinto otettavaksi minimilaajuisina.  

Tutkinnonhakulomake liitteineen jätetään tiedekunnan toimistoon. Tutkinnonhakulo-

makkeet löytyvät oppiaineiden opintoyhteisöistä tai opiskelijan Kamu käsikirjasta myös 

englanniksi. Tutkintotodistusten sisällöstä on määrätty tutkintoasetuksessa ja pysyväis-

määräyksissä. Tutkintotodistuksen mukana toimitetaan ote opintorekisteristä, jossa käy 

ilmi yksityiskohtainen selvitys tutkintoa varten suoritetuista opinnoista. Opiskelija saa 

tutkintotodistuksen myöntämisen yhteydessä Diploma Supplementin eli englanninkie-

lisen tutkintotodistuksen liitteen. Diploma Supplement on kansainväliseen käyttöön 

tarkoitettu, tutkintoa ja kansallista koulutusjärjestelmää englannin kielellä selittävä tut-

kintotodistuksen liite, jota tarkentaa samalla myönnettävä englanninkielinen opintore-

kisteriote. Lukuun ottamatta englanninkielisiä maisteriohjelmia ei erillistä käännöstä to-

distuksesta toimiteta. Todistuksen voi ilmoituksen tullen noutaa tiedekunnan hallinto-

palvelukeskuksesta tai se voidaan lähettää postitse opiskelijan antamaan osoitteeseen. 

Tiedekunta myöntää myös todistukset tiedekunnassa suoritetuista erillisistä opintoko-

konaisuuksista sekä maksulliset aineenopettajakelpoisuuteen liittyvät vastaavuustodis-

tukset opetettavien aineiden opinnoista. Tutkinnon jälkeisiä opintoja on mahdollista 

suorittaa täydennyskoulutuskeskuksen puolella. 
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SISÄLLYTTÄMINEN/ KORVAAVUUDET 

 

Opintojen hyväksilukemisella tarkoitetaan opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai 

osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa tai kurssia, pakollisiin tai valin-

naisiin opintoihin. Hyväksilukeminen jaetaan korvaamiseen ja sisällyttämiseen. 

Hyväksilukemista voivat hakea Itä-Suomen yliopistossa tutkintoa suorittavat läsnä ole-

vat opiskelijat. Avoimeen yliopistoon ilmoittautuneet opiskelijat voivat hakea hyväksi-

lukemista muista kuin kieli- ja yleisopinnoista. 

Hakemusta jätettäessä on esitettävä alkuperäinen todistus opinnoista, joiden perusteella 

opintojen hyväksilukemista haetaan. Lisäksi hakemukseen on liitettävä tieto suoritettu-

jen opintojen laajuudesta, sisällöstä ja vaativuustasosta (kopio opinto-oppaan kuvauk-

sesta tms.).  

Hakemukset tehdään Kamu-käsikirjassa löytyvillä sähköisillä hakulomakkeilla tai yksi-

kön paperilomakkeilla. 

Päätös opintojen hyväksilukemisesta lähetetään opiskelijalle kirjallisesti. Hyväksiluetut 

opinnot merkitään opintosuoritusrekisteriin pääsääntöisesti arvosanalla hyväksytty. 

Sisällyttämisellä tarkoitetaan toisessa oppilaitoksessa suoritettujen opintojen liittämistä 

sellaisenaan osaksi luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa suoritettavaa tut-

kintoa sivuainekokonaisuuksina, vaihtoehtoisina opintoina tai vapaasti valittavina 

opintoina. 

Sisällyttämisessä noudatetaan seuraavia periaatteita: 

- Tutkinnoille asetettujen yliopistojen tutkinnoista annetussa asetuksessa 

(A794/ 2004) esitettyjen tavoitteiden tulee täyttyä. 

- Kandidaatin tutkintoon sisällytetään opintoja tutkintorakenteen sallimissa ra-

joissa. Opintokokonaisuudet voidaan kuitenkin sisällyttää kokonaisuudes-

saan, vaikka tutkinnon vähimmäislaajuus ylittyisikin. 

- Yksittäisiä opintojaksoja voidaan sisällyttää tutkintoon, jos tutkintorakenne 

sen sallii.  
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- Jatkotutkintoon voidaan sisällyttää toisessa yliopistossa suoritettuja opintoja, 

jos opinnot ovat osa opiskelijan hyväksyttyä jatko-opintosuunnitelmaa. 

- Opintoviikkoina suoritetut opinnot muutetaan opintopisteiksi kertoimella 

kaksi. 

Sisällyttämisestä päättää opetusta antava yksikkö. 

Tutkintosäännön 14 § mukaan opetussuunnitelmaan kuuluvien pakollisen opintojakso-

jen tai opintokokonaisuuden opintojen korvaaminen muualla suoritetuilla opinnoilla 

edellyttää, että opinnot vastaavat sisällöltään ja tasoltaan tiedekunnan tutkintoraken-

teen vaatimuksia. Opiskelija voi hakea opintojakson tai opintokokonaisuuden korvaa-

mista myös osoittamalla sisällöltään ja tasoltaan tiedekunnan vaatimuksia vastaavan 

aiemmin muutoin hankitun osaamisen.  

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa opintojaksojen korvaavuudet arvioi-

daan opetettavan aineen yksikössä. Kieli- ja viestintäopintojen osalta hyväksilukemisen 

arvioi kielikeskus. 

HARJOITTELU JA KV-VAIHTO 

 

Opiskeluaikana suoritettava työharjoittelu on opiskelijalle erinomainen mahdollisuus 

soveltaa teoreettista osaamista käytännössä, kehittää ammattitaitoa, tarkentaa urasuun-

nitelmia sekä luoda kontakteja mahdollisiin tuleviin työnantajiin. Oman alan työkoke-

mus, vaikka se olisi lyhytkin, on suuri etu työmarkkinoilla. Harjoittelu kannattaa 

yleensä ajoittaa syventävien opintojen alkuvaiheeseen.  Yliopiston tukema työharjoit-

telu on mahdollista suorittaa ainoastaan kerran yhtä tutkintoa kohti. Harjoittelutuesta 

voi tiedustella tarkemmin oman yksikön harjoitteluyhdyshenkilöltä. 

Työharjoitteluun liittyvät käytännöt vaihtelevat yksiköittäin (osasto tai laitos). Lisätie-

toja harjoittelusta löytyy oppiainekohtaisista teksteistä sekä yksiköiden www-sivuilta. 

Ks. myös urapalveluiden www-sivut www.uef.fi/opiskelu/tyoharjoittelu1. Kullakin 

yksiköllä nimetyn harjoitteluyhdyshenkilön tehtäviin kuuluu huolehtia harjoitteluun 

liittyvistä käytännön asioista. 
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Kaikkien alojen opiskelijat voivat saada harjoittelutukea ulkomailla suoritettavaa työ-

harjoittelua varten. Kansainvälisessä harjoittelussa opiskelija voi kartuttaa työkokemus-

taan, kohdemaan tapa- ja yrityskulttuurin tuntemustaan, hankkia hyödyllisiä kontak-

teja ja kohentaa kielitaitoaan. Yleensä harjoittelun on kestettävä vähintään kolme kuu-

kautta ja sen on liityttävä opiskelijan pää- tai sivuaineen opintoihin. Ulkomailla suori-

tettavan harjoittelun päämääränä on tukea opintoja sekä kehittää edelleen opiskelijan 

ammatillisia valmiuksia kansainvälisiä työtehtäviä varten. Kansainväliseen harjoitte-

luun voi hakeutua useissa eri harjoittelijavaihto-ohjelmissa. Opiskelija voi myös hank-

kia harjoittelupaikan omien kontaktiensa avulla. Lisätietoja kv-opiskelijapalveluista. 

Opiskelijoilla on monia mahdollisuuksia suorittaa osa opinnoistaan ulkomaisissa yli-

opistoissa. Itä-Suomen yliopistolla on kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia kymmenien 

ulkomaisten yliopistojen kanssa eri puolilla maailmaa. Lisäksi yliopisto on mukana 

useissa vaihto-ohjelmissa, joihin osallistuu satoja ulkomaisia yliopistoja.  

Yliopiston opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet päästä ulkomaille vaihtoon. Ulko-

mailla opiskelu tarjoaa paitsi mielenkiintoisia kursseja myös uusia kokemuksia, ystäviä, 

kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Tarkoituksena on, että suoritetut opinnot luetaan hy-

väksi tutkintoon, joten opiskeluaika ei yleensä juuri pitene vaihdon takia. Lisätietoja asi-

asta saa kv-opiskelijapalvelujen henkilökunnalta ja oppiaineiden kv-yhdyshenkilöiltä. 

TUTKIELMAT 

 

Opinnäytetöiden julkisuudesta on yliopistossa voimassa periaate, jonka mukaan opin-

näytetyö on aina julkinen asiakirja. Yliopistoissa opiskelijoiden laatimat ja tutkintotodis-

tuksen saamiseen johtaneet opinnäytetyöt ovat julkisuuslain nojalla viranomaisen asia-

kirjoja, jotka ovat julkisia ellei muutoin erikseen ole säädetty. Salaista opinnäytetyötä ei 

pidä ryhtyä laatimaan tai opinnäytetyö on laadittava siten että salassapidon alaiset tie-

dot sijoitetaan ainoastaan varsinaisesta työstä erilliseen liitteeseen. Vapaan tutkimuksen 

ja tieteen julkisuusperiaatteen perusteella yliopisto on velvollinen antamaan julkiset 

opinnäytetyöt kaikkien niitä haluavien nähtäville. 
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Plagiaatintunnistusjärjestelmä 
 

Itä-Suomen yliopistossa on otettu käyttöön plagiaatintunnistusjärjestelmä Turnitin, jota 

käyttäen luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa tehdään alkuperäisyyden 

tarkistus kaikille valmistuville alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäyt-

teille sekä lisensiaatintutkimuksille ja väitöskirjoille. Plagiaatintunnistusjärjestelmän 

käyttö opinnäytetöiden arvioinnissa ohjeistetaan erikseen. 

Jo ennen velvoittavan käytön alkamisajankohtaa suositellaan, että alkuperäisyyden tar-

kistus tehdään kyseisille opinnäytteille. Alkuperäisyyden tarkistuksen voi ottaa käyt-

töön myös muissa kirjallisissa töissä, joko opiskelijan aloitteesta tai opettajan aloitteesta 

yhteisesti koko opintojakson opiskelijaryhmälle, jolloin järjestelmää käytetään erityisesti 

ohjauksen tukena. Plagiaatintunnistusjärjestelmää voidaan käyttää myös, mikäli on he-

rännyt perusteltu epäilys plagioinnista. 

TUTKINNON HAKEMINEN 

 

Tiedekunta myöntää kandidaatin ja maisterin tutkintotodistuksen tiedekunnan opiske-

lijalle, joka on suorittanut kaikki tutkintoa varten vaadittavat opinnot ja saanut niistä 

merkinnät opintosuoritusrekisteriinsä. Kaikkien tutkintoa hakevien opiskelijoiden on 

oltava yliopistossa kirjoilla läsnä olevana opiskelijana tutkintoa hakiessaan. 

Tiedekuntien ja yksiköiden opintoneuvonnasta vastaavat henkilöt auttavat tarvittaessa 

tarkistamaan suoritetut opintosuoritukset. Opiskelija on kuitenkin itse velvollinen huo-

lehtimaan, että hänellä on suoritettuna kaikki oman pääaineen tutkintorakenteeseen 

vaadittavat opinnot tutkintotodistusta hakiessaan.  

Kandidaatin- ja maisterintutkintotodistusta haetaan tutkintotodistuksen hakulomak-

keella, joka löytyy oppiaineen opintoyhteisöstä ja opiskelijan Kamu-käsikirjasta. Tutkin-

nonhakulomake liitteineen jätetään tiedekunnan hallintopalvelukeskukseen. Hakemuk-

sessa on ilmoitettava, mitkä opinnot hakija haluaa sisällyttää tutkintoonsa ja mitkä ken-

ties säästää seuraavaa tutkintoa varten.  

Tutkintotodistuksen mukana toimitetaan ote opintorekisteristä, jossa näkyy yksityis-

kohtainen selvitys tutkintoa varten suoritetuista opinnoista. Opiskelija saa tutkintoto-

distuksen yhteydessä Diploma Supplementin eli englanninkielisen tutkintotodistuksen 
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liitteen. Diploma Supplement on kansainväliseen käyttöön tarkoitettu, tutkintoa ja kan-

sallista koulutusjärjestelmää englannin kielellä selittävä tutkintotodistuksen liite, jota 

tarkentaa samalla myönnettävä englanninkielinen opintorekisteriote. Lukuun ottamatta 

englanninkielisiä maisteriohjelmia ei erillistä käännöstä todistuksesta toimiteta.  

Tutkinnon hakeminen 

- Tutkielman valmistuttua se viedään Turnitin-järjestelmään alkuperäisyyden 

tarkastukseen. Ohjaajan hyväksyttyä alkuperäisyystarkastuksen tutkielma jä-

tetään tarkistettavaksi. Pro gradu tutkielman tarkastajat määrää yksikön joh-

taja.  

- Pro gradu -kypsyysnäyte suoritetaan ennen tutkielman arvostelua (erillinen 

ohjeistus). 

- Kun olet suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot, tarkista että ne 

löytyvät opintosuoritusrekisteristä (ks. vaatimukset tiedekunnan opinto-op-

paasta). 

- Varaa aika oppiaineen vastuuhenkilöltä tai HOPS-ohjaajalta HOPSin tarkista-

mista varten. 

- Hae tutkintotodistusta todistushakemuksella (hakemukseen liitetään hyväk-

sytty HOPSin tai vaihtoehtoisesti kirjataan tutkintoon sisältyvät opinnot ha-

kemukseen).  

- Todistuksen toimitusaika on kolme (3) viikkoa siitä, kun todistushakemus on 

saapunut tiedekunnan tutkintohallintoon. Poikkeuksena ovat loma-ajat, jol-

loin toimitusaika voi olla pidempi. 

Todistus liitteineen lähetetään todistushakemuksessa annettuun osoitteeseen tai ilmoi-

tetaan, kun opiskelija voi tulla noutamaan todistuksen tiedekunnan hallintopalvelukes-

kuksesta 
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Ohjeet ja määräykset 

TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT 
PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 

Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja kos-

kevat pysyväismääräykset 

Hyväksytty luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston ko-

kouksessa 26.5.2010 (päivitetty 16.5.2017). 

Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin liittyvät py-

syväismääräykset. Tutkintojen sisällöistä määrätään tutkintovaatimuksissa. 

1 § 

Tiedekunnan koulutustehtävä 

Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tehtävänä on 

edistää ja harjoittaa luonnontieteellisen ja metsätieteellisen alan tutkimusta, antaa siihen 

liittyvää ylintä opetusta sekä toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa.  

2 § 

Tiedekunnan tutkinnot 

Tiedekunnassa voidaan suorittaa 

1) alempana korkeakoulututkintona luonnontieteiden kandidaatin ja maatalous- 

ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto 

2) ylempänä korkeakoulututkintona filosofian maisterin ja maatalous- ja metsä-

tieteiden maisterin tutkinto 

3) jatkotutkintoina filosofian lisensiaatin, maatalous- ja metsätieteiden lisensiaa-

tin, filosofian tohtorin ja maatalous- ja metsätieteiden tohtorin tutkinnot. 

Filosofian maisterin ja maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkintoon johtavan kou-

lutuksen pohjana on alempi korkeakoulututkinto tai sitä tasoltaan vastaava koulutus.  
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Tiedekunnassa suoritettavaan lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon voidaan liittää sairaa-

lafyysikon erikoistumiskoulutus tiedekunnan erikseen määräämällä tavalla. 

Tutkintojen ja opintojen järjestämisessä sekä niiden suorittamisessa noudatetaan, mitä 

yliopistolaissa (558/2009), asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004), asetuksessa 

opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998), hallituksen 12.10.2016 

hyväksymässä Itä-Suomen yliopiston johtosäännössä, hallituksen 13.12.2016 hyväksy-

mässä Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännössä niihin tehtyine muutoksineen ja näissä 

pysyväismääräyksissä säädetään ja määrätään. Aineenopettajan koulutuksessa nouda-

tetaan lisäksi soveltuvin osin filosofisen tiedekunnan tutkintovaatimuksia. 

3 § 

Opiskelijavalinta 

Opiskelijat otetaan suorittamaan sekä luonnontieteiden tai maatalous- ja metsätieteiden 

kandidaatin että filosofian maisterin tai maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkin-

toa, tai pelkästään filosofian maisterin tai maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkin-

toa. Pelkästään maisterin tutkintoa suorittamaan hyväksytyltä opiskelijalta voidaan 

edellyttää pohjakoulutusta täydentäviä opintoja enintään 60 opintopistettä. Täydentä-

vät opinnot eivät sisälly maisterin tutkinnon 120 opintopisteen minimilaajuuteen. 

Opiskelijat valitaan johonkin pääaineeseen tai maisteriohjelmaan tiedekunnan erikseen 

vahvistamien valintaperusteiden mukaisesti. Opiskelijavalinnan perusteissa määrätään 

myös pääaineen vaihtamisesta. Opiskelijat valitaan aineenopettajan koulutukseen siten 

kuin siitä on erikseen määrätty. 

Jatko-opiskelijaksi ottamisesta määrätään näiden pysyväismääräysten 15 §:ssä. 
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4 § 

Sivuaineopiskelu ja erilliset opinnot 

Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijat, voivat suorittaa tiedekunnassa sivuaineopin-

toja tiedekunnan laitosten erikseen määräämällä tavalla. Tiedekunnassa on pääsääntöi-

sesti vapaa sivuaineoikeus. Opiskelijat, joilla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta Itä-Suo-

men yliopistossa, voivat suorittaa tiedekunnassa erillisiä opintoja avoimen yliopiston 

kautta. 

5 § 

Pääaineet, erikoistumislinjat ja maisteriohjelmat 

Tiedekunnassa on seuraavat luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon johtavat pääai-

neet 

1) Biologia 

2) Fysiikka 

3) Kemia 

4) Matematiikka 

5) Sovellettu fysiikka 

6) Tietojenkäsittelytiede 

7) Ympäristötiede 

ja maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkintoon johtava pääaine  

8) Metsätiede. 

Tiedekunnassa on seuraavat filosofian maisterin tutkintoon johtavat pääaineet ja eri-

koistumislinjat. Lisäksi filosofian maisterin tutkinto voidaan suorittaa aineenopettajan 

koulutuksessa biologian, fysiikan, kemian, matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen pää-

aineissa. 

1) Biologia 
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2) Fotoniikka 

3) Fysiikka 

4) Kemia 

a. Kemisti 

b. Kemistitutkija 

5) Matematiikka 

6) Sovellettu fysiikka 

7) Tietojenkäsittelytiede 

8) Ympäristötieteet 

a. Ympäristöterveys 

b. Ympäristöbiologia 

9) Wood materials science 

Maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkintoon johtavat pääaineet ovat  

10) European forestry ja  

11) Metsätiede. 

Tiedekunnassa on seuraavat filosofian maisterin tutkintoon johtavat maisteriohjelmat ja 

pääaineet: 

1) Master’s Degree Programme for Research Chemists, kemia 

2) Master's Degree Programme in Atmosphere-Biosphere Studies (ABS), sovel-

lettu fysiikka (31.7.2019 saakka) 

3) Master's Degree Programme in Bio-Economy and Natural Resources Manage-

ment (ECORES), European forestry (31.7.2018 saakka) 
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4) Master's Degree Programme in Color in Informatics and Media Technology 

(CIMET), tietojenkäsittelytiede (31.7.2020 saakka) 

5) Master's Degree Programme in Color in Science and Industry (COSI), tieto-

jenkäsittelytiede 

6) Master's Degree Programme in Computational Biomedical Engineering, 

sovellettu fysiikka (31.7.2019 saakka) 

7) Master’s Degree Programme in Environmental Biology (EnvBio), 

ympäristötiede tai biologia (31.7.2020 saakka) 

8) Master’s Degree Programme in General Toxicology and Environmental 

Health Risk Assessment (ToxEn), ympäristötiede (31.7.2020 saakka) 

9) Master's Degree Programme in Green Biotechnology and Food Security, bio-

science (31.7.2018 saakka) 

10) Master's Degree Programme in Information Technology (IMPIT), tieto-

jenkäsittelytiede 

11) Master’s Degree Programme in Medical Physics, sovellettu fysiikka 

12) Master's Degree Programme in Photonics, fotoniikka 

13) Master's Degree Programme in Wood Materials Science, wood materials sci-

ence 

Sekä maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkintoon johtavat maisteriohjelmat ja pää-

aineet: 

14) Master's Degree Programme (CBU) in Forestry, European forestry (31.7.2020 

saakka) 

15) Master's Degree Programme in European Forestry, European forestry 

Tutkintojen ja opintojen tavoitteet ja sisällöt on määritelty tarkemmin opetussuunnitel-

missa. Maisterin tutkinnolla saavutetaan jatkokoulutusvalmius kyseisessä pääaineessa. 

6 § 



Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta // UEF 231

Opintokokonaisuudet 

Kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin voi kuulua pää- ja sivuainei-

den opintoja sekä ns. muita opintoja, joihin kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot ja va-

paasti valittavat opinnot. Opinnot koostuvat opintojaksoista, jotka voivat olla pakollisia, 

vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia. Opintojaksoista muodostuu erilaajuisia opintoko-

konaisuuksia, jotka voivat olla myös monitieteisiä. Opintokokonaisuudet ovat perus-

opinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot. 

Luonnontieteellisen koulutusalan tutkinnossa pääaineen perusopinnot ovat vähintään 

25 opintopistettä. Pääaineen aineopinnot ovat 55 - 70 op sisältäen kandidaatin tutkiel-

man 6-10 op. Aineenopettajilla pääaineen aineopinnot ovat 40-46 op. Kieli- ja viestintä-

opinnot ovat laajuudeltaan vähintään 9 op. Sivuaineeseen tulee sisältyä vähintään yh-

den sivuaineen perusopinnot. Pääaineen syventävät opinnot ovat vähintään 60 op, joi-

hin sisältyy pro gradu laajuudeltaan 20 op (aineenopettaja), 30 op tai 40 op. Maisterin 

tutkinnossa sivuaineiden opintoja suositellaan täydennettäväksi niin, että kandidaatin 

ja maisterin tutkinnot sisältävät yhteensä vähintään kaksi perusopintojen (2*25 op) laa-

juista sivuainetta.  

Maatalous-metsätieteellisen koulutusalan tutkinnossa pääaineen perusopinnot ovat 40 

op ja aineopinnot ovat 55 - 65 op sisältäen kandidaatin tutkielman 6-10 op. Kieli- ja vies-

tintäopinnot ovat laajuudeltaan 11 op. Sivuaineeseen tulee sisältyä vähintään yhden si-

vuaineen perusopinnot. Syventävät opinnot ovat vähintään 70 op, joihin sisältyy pro 

gradu laajuudeltaan 30 op (maisteriohjelmat) tai 40 op. Sivuaineiden opintojen osalta 

minimivaatimus on, jos perusopintojen 25 op laajuista sivuainetta ei ole suoritettu alem-

massa korkeakoulututkinnossa, se on suoritettava maisterin tutkintoon.  

Sivuaineopiskelijoille tarkoitettujen perusopintojen laajuus on 25-30 opintopistettä, pe-

rus- ja aineopintojen laajuus on yhteensä 60 opintopistettä ja syventävien opintojen laa-

juus 30 opintopistettä. Sivuaineiden opinnot eivät sisällä tutkielmaa.  

Opintokokonaisuuksien sisältö ja laajuus määrätään opetussuunnitelmassa. Koulutuk-

seen voidaan sisällyttää sivuaineiden valintaa koskevia määräyksiä ja suosituksia, mikä 

on ilmaistava opetussuunnitelmassa. 

Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää opintokokonaisuuksiin tutkintovaatimuksissa 

ilmoitetun minimilaajuuden ylittäviä opintoja. Monitieteisiin opintokokonaisuuksiin si-
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sältyvien opintojaksojen laajuudet ja sisällöt määrittelee opetusta antava laitos. Monitie-

teisten opintokokonaisuuksien asemasta tutkinnossa määrätään opiskelijan pääaineen 

laitoksen tutkintovaatimuksissa. 

Opiskelijoiden, jotka on valittu suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkin-

toa, tulee suorittaa kandidaatin tutkinto ennen maisterin tutkinnon suorittamista. 

7 § 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaminen 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava tutkintovaa-

timusten mukaiset 180 opintopisteen laajuiset opinnot, joihin tulee sisältyä pääaineen 

perus- ja aineopinnot sekä vähintään yksi vähintään 25 opintopisteen laajuinen sivuai-

neen opintokokonaisuus. Lisäksi tutkintoon tulee sisältyä kieli- ja viestintäopintoja vä-

hintään 9 opintopistettä ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman opinnot vähintään 1 

opintopiste. Opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte. Lisäksi tutkintoon voi sisältyä 

vapaasti valittavia opintojaksoja. Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suorittami-

sesta aineenopettajan koulutuksessa määrätään 14 §:ssa. 

8 § 

Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaminen 

Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava 

tutkintovaatimusten mukaiset 180 opintopisteen laajuiset opinnot, joihin tulee sisältyä 

pääaineen perus- ja aineopinnot sekä vähintään yhden sivuaineen opintokokonaisuus. 

Sivuaineen opintokokonaisuuden tulee olla vähintään 25 opintopisteen laajuinen. Li-

säksi tutkintoon tulee sisältyä kieli- ja viestintäopintoja vähintään 9 opintopistettä ja 

henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 opintopiste. Opiskelijan on kirjoitettava kyp-

syysnäyte. Lisäksi tutkintoon voi sisältyä vapaasti valittavia opintojaksoja.  

9 § 

Filosofian maisterin tutkinnon suorittaminen 

Filosofian maisterin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava tutkintovaatimusten 

mukaiset 120 opintopisteen laajuiset opinnot, joihin tulee sisältyä pääaineen syventävät 

opinnot, 2 opintopisteen laajuiset vieraan kielen opinnot, riittävät sivuaineen opinnot ja 

vähintään yhden opintopisteen laajuiset henkilökohtaisen opintosuunnitelman opinnot. 
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Maisterin tutkinnossa sivuaineiden opintoja suositellaan täydennettäväksi niin, että 

kandidaatin ja maisterin tutkinnot sisältävät yhteensä vähintään kaksi perusopintojen 

(2*25 op) laajuista sivuainetta tai yhden aineopintojen laajuisen sivuaineen. Opiskelijan 

on lisäksi kirjoitettava kypsyysnäyte. Lisäksi tutkintoon voi sisältyä vapaasti valittavia 

opintojaksoja.  

Opiskelijan on suoritettava asetuksen 794/2004 6 §:n edellyttämät toisen kotimaisen 

kielen ja vieraan kielen opinnot, jollei niitä ole suoritettu osana aiempaa koulutusta. 

Filosofian maisterin tutkinnon suorittamisesta aineenopettajankoulutuksessa määrätään 

14 §:ssä. 

10 § 

Maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon suorittaminen 

Maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava tut-

kintovaatimusten mukaiset 120 opintopisteen laajuiset opinnot, joihin tulee sisältyä 

pääaineen syventävät opinnot, 2 opintopisteen laajuiset vieraan kielen opinnot, riittävät 

sivuaineen opinnot ja yhden opintopisteen laajuinen henkilökohtainen opintosuunni-

telma. Sivuaineen minimivaatimuksena on suoritettava perusopintojen laajuinen opin-

tokokonaisuus, ellei sitä ole suoritettu kandidaatin tutkintoon. Opiskelijan on kirjoitet-

tava kypsyysnäyte. Lisäksi tutkintoon voi sisältyä vapaasti valittavia opintojaksoja.  

Opiskelijan on suoritettava asetuksen 794/2004 6 §:n edellyttämät toisen kotimaisen 

kielen ja vieraan kielen opinnot, jollei niitä ole suoritettu osana aiempaa koulutusta. 

11 § 

Kandidaatintutkielma ja pro gradu -tutkielma 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon ja maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin 

tutkintoon kuuluu kandidaatintutkielma, jonka laajuus on 6-10 opintopistettä. Tutkiel-

maan voi sisältyä kirjallisuuteen perustuvan tutkimuksen lisäksi kokeellinen osa. Ko-

keellisen osan voi suorittaa osana tutkimusprojektia, jossa opiskelijalla on selvästi osoi-

tettava ja arvioitava itsenäinen osuus. Kirjallisen tutkielman opiskelija tekee itsenäisesti. 

Kandidaatintutkielman ohjaa ja tarkastaa vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon 

suorittanut henkilö. 
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Pääaineen syventäviin opintoihin kuuluu pro gradu -tutkielma, joka osoittaa valmiutta 

tieteelliseen ajatteluun, tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman ai-

hepiiriin sekä kykyä tieteelliseen viestintään. Pro gradu -tutkielman laajuus on 30 tai 40 

opintopistettä, paitsi aineenopettajakoulutuksessa 20 opintopistettä. Tutkielmaan voi 

sisältyä kirjallisuuteen perustuvan tutkimuksen lisäksi kokeellinen osa. Kokeellisen 

osan voi suorittaa osana tutkimusprojektia, jossa opiskelijalla on selvästi osoitettava ja 

arvioitava itsenäinen osuus. Kirjallisen tutkielman opiskelija tekee itsenäisesti. Tutkiel-

man ohjaajan tulee olla vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö 

kuitenkin siten, että pääohjaaja on vähintään lisensiaatin tutkinnon suorittanut. Lisäksi 

ainakin yhden tutkielman ohjaajista tulee olla yliopiston henkilökuntaa. Yksikön johtaja 

määrää pro gradu -tutkielman tarkastajat. Tarkastuksen tekee ohjaaja yhdessä vähin-

tään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön kanssa. Tästä poikkeavalle 

menettelylle esitetään oppiaineen vastuuhenkilön vahvistama perustelu. 

Opinnäytetyö kirjoitetaan opetussuunnitelman mukaisella kielellä. Kuitenkin, suomen-

kieliseen koulutukseen osallistunut voi erityisestä syystä kirjoittaa pro gradu -tutkiel-

man englanniksi kyseisen oppiaineen vastuuhenkilön kirjallisella luvalla. 

12 § 

Kieliopinnot ja kypsyysnäyte 

Äidinkielen opinnot 

Äidinkielen opinnoissa opiskelijan tulee saavuttaa taito, joka julkisyhteisöjen henkilös-

töltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaa-

ditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan 

kannalta. Äidinkielen taito osoitetaan 4 opintopisteen laajuisilla suullisen ja kirjallisen 

viestinnän opinnoilla sekä kypsyysnäytteellä. 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa ja maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin 

tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtynei-

syyttä kandidaatintutkielman alaan ja tutkintoasetuksen 6 §:ssä tarkoitettua suomen tai 

ruotsin kielen taitoa. 

Filosofian maisterin tutkintoa ja maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkintoa varten 

opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä pro gradu -tut-

kielman alaan. Opiskelijan on osoitettava maisterin tutkintoa varten annettavassa kyp-

syysnäytteessä tutkintoasetuksen 6 §:ssä tarkoitettua suomen tai ruotsin kielen taitoa, 
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mikäli hän ei ole osoittanut sitä samalla kielellä suoritetussa alemmassa korkeakoulu-

tutkinnossa. 

Opiskelija voi laitoksen suostumuksella antaa kypsyysnäytteen muulla kuin suomen tai 

ruotsin kielellä, jos häneltä ei vaadita tutkintoasetuksen 6 §:ssä tarkoitettua kielitaitoa. 

Kypsyysnäytteellä osoitetaan tällöin perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan. 

Toisen kotimaisen kielen opinnot 

Toisen kotimaisen kielen opinnoissa opiskelijan tulee saavuttaa taito, joka julkisyhteisö-

jen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin 

mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tar-

peen oman alan kannalta. Toisen kotimaisen kielen opintojen laajuus on 3 op. 

Toisen kotimaisen kielen opintoja ei vaadita opiskelijalta, joka saanut koulusivistyk-

sensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai jolla on esitettävissä muu perusteltu 

syy, jonka perusteella on todennettavissa ruotsin kielen opintojen puuttuminen. Tällöin 

toisen kotimaisen kielen opinnoista ei saa opintopisteitä. Toisen kotimaisen kielen ko-

keiden toimeenpanemisessa noudatetaan soveltuvin osin sitä, mitä suomen ja ruotsin 

kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa asetuksessa (481/2003) on 

säädetty. 

Vieraan kielen opinnot 

Vieraan kielen opinnoissa opiskelijan tulee saavuttaa opiskelun, oman alan kehityksen 

seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen kannalta tarpeellinen vieraan 

kielen kirjallinen ja suullinen taito. Opiskelijan tulee osoittaa nämä taidot englannissa 

tai jossakin muussa tiedekunnan hyväksymässä kielessä. Vieraan kielen opintojen laa-

juus on kandidaatin tutkinnossa 2 opintopistettä ja maisterin tutkinnossa 2 opintopis-

tettä. 

Muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä koulusivistyksensä saaneilta vaadittavat kie-

liopinnot. Suoraan maisterin tutkintoa suorittamaan hyväksytyltä ja muulla kuin suo-

men tai ruotsin kielellä koulusivistyksensä saaneelta opiskelijalta vaadittavista kie-

liopinnoista määrätään tutkintovaatimuksissa. 
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13 § 

Muut opinnot 

Luonnontieteiden kandidaatin, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin, filosofian 

maisterin ja maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkintoihin tulee sisältyä henkilö-

kohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jonka laajuus sekä kandidaatin että maisterin 

tutkinnoissa on vähintään 1 opintopiste. Opintoihin on sisällytettävä mahdollisuus har-

joitteluun ja kansainvälisiin opintoihin. 

14 § 

Aineenopettajan koulutus 

Tiedekunnasta on mahdollista valmistua biologian, fysiikan, kemian, matematiikan ja 

tietojenkäsittelytieteen aineenopettajaksi.  

Tiedekunnassa aineenopettajan kelpoisuus saadaan suorittamalla luonnontieteiden 

kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot, joihin sisältyy vähintään kahden opetetta-

van aineen opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot. Opetettavalla aineella tarkoite-

taan perusopetuksen, lukion tai muun koulutuksen opetukseen kuuluvaa ainetta. Ope-

tettavan aineen opintoja vaaditaan filosofian maisterin tutkinnon pääaineessa yhteensä 

vähintään 120 opintopisteen laajuiset perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä sivuai-

neessa vähintään 60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot. Opettajan pedagogi-

set opinnot ovat didaktisesti painottuneita ja ohjattua harjoittelua sisältäviä kasvatustie-

teellisiä opintoja, jotka voivat suuntautua erityisesti perusopetuksen, lukion, ammatilli-

sen koulutuksen tai aikuiskoulutuksen tehtäviin. 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava tutkintovaa-

timusten mukaiset 180 opintopisteen laajuiset opinnot, joihin tulee sisältyä pääaineen 

perus- ja aineopinnot ja sivuaineopintoina suositellaan toisen opetettavan aineen perus- 

ja aineopinnot tai perusopetuksessa opetettavien aiheiden ja aihekokonaisuuksien mo-

nialaiset opinnot sekä opettajan pedagogisia opintoja 25 opintopistettä. Lisäksi tutkin-

toon tulee sisältyä kieliopintoja vähintään 9 opintopistettä, sekä henkilökohtainen opin-

tosuunnitelma 1 opintopiste. Opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte. Lisäksi tutkin-

toon voi liittää vapaasti valittavia opintojaksoja. 

Filosofian maisterin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava tutkintovaatimusten 

mukaiset 120 opintopisteen laajuiset opinnot, joihin tulee sisältyä pääaineen syventävät 
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opinnot, sivuaineopintoina opettajan pedagogisia opintoja 35 opintopistettä, kieliopin-

not ja vähintään yhden opintopisteen laajuinen henkilökohtainen opintosuunnitelma. 

Opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte. Lisäksi tutkintoon voi liittää vapaasti valitta-

via opintojaksoja.  

15 § 

Yleistä jatkotutkinnoista 

Filosofian lisensiaatin, maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatin, filosofian tohtorin sekä 

maatalous- ja metsätieteiden tohtorin tutkintoja suorittamaan voidaan ottaa henkilö, 

1) joka on suorittanut ko. koulutusalan maisterin tutkinnon tai sitä vastaavan 

ulkomaisen tutkinnon tai 

2) joka on suorittanut muun tasoltaan maisterin tutkintoa vastaavan kotimaisen 

tai ulkomaisen tutkinnon ja jolla tiedekunta toteaa olevan opintoja varten riit-

tävät tiedot ja valmiudet 

3) joka on suorittanut ko. alan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja jolla 

tiedekunta toteaa olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet 

4) joka on suorittanut soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa 

maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin ja jolla tiede-

kunta toteaa olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet 

Jatkokoulutukseen hakeutuvan aiemman tutkinnon soveltuvuuden arvioi tiedekunta. 

Tiedekunnassa otetaan jatko-opiskelijoita suorittamaan filosofian lisensiaatin, filosofian 

tohtorin, maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatin ja maatalous- ja metsätieteiden tohto-

rin tutkintoa. Jatko-opiskelijat filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkintoon joh-

tavaan koulutukseen otetaan seuraaviin tohtoriohjelmiin: 

1) Luonnontieteen, teknologian ja laskennan tohtoriohjelma 

2) Ympäristöfysiikan, -terveyden ja biologian tohtoriohjelma 

3) Metsät ja metsien bioresurssit -tohtoriohjelma  

4) Kasvatustieteiden tohtoriohjelma 
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jotka edustavat seuraavia pääaineita: 

1) biologia 

2) biotieteet 

3) fysiikka 

4) fotoniikka  

5) kemia 

6) matematiikka 

7) metsätiede 

8) sovellettu fysiikka 

9) tietojenkäsittelytiede 

10) tilastotiede 

11) ympäristötiede 

Edelleen, jatko-opiskelijat maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatin, maatalous- ja met-

sätieteiden tohtorin ja filosofian tohtorin tutkintoon johtavaan koulutukseen otetaan 

seuraaviin tohtoriohjelmiin: 

1) Metsät ja metsien bioresurssit -tohtoriohjelma  

 metsätieteen pääaineessa. 

16 § 

Jatkotutkintovaatimukset 

Jatkotutkintoa suorittavan opiskelijan on esitettävä jatko-opintosuunnitelmansa tiede-

kunnan määräämällä tavalla vahvistettavaksi. 
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Filosofian lisensiaatin tai maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatin tutkinnon suoritta-

miseksi opiskelijan on: 

1) suoritettava opintosuunnitelmassa määrätyt kyseisen tohtoriohjelman vaati-

muksissa esitetyt vähintään 30 opintopisteen ja laajuiset opinnot, jotka koos-

tuvat yleisistä valmiustaito-opinnoista ja tieteenalakohtaisista opinnoista. 

2) laadittava lisensiaatintutkimus, jonka tiedekunta hyväksyy. 

Filosofian tohtorin tai maatalous- ja metsätieteiden tohtorin tutkinnon suorittamiseksi 

opiskelijan on: 

1) suoritettava edellä esitetty lisensiaatin tutkinnon vaatimusten kohta 1 tai 

luonnontieteellisen koulutusalan filosofian lisensiaatin tutkinto tai maata-

lous-metsätieteellisen koulutusalan maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatin 

tutkinto sekä 

2) laadittava ja julkaistava väitöskirja, jonka tiedekunta julkisen tarkastuksen jäl-

keen arvostelee. 

Jos jatkotutkinnon pääaine ei ole sama kuin jatkokoulutuksen pohjana olevan tutkinnon 

pääaine, opintosuunnitelmaan voidaan edellyttää sisällytettäväksi opintoja enemmän 

kuin tohtoriohjelman opintovaatimusten normilaajuus edellyttää. Henkilökohtaisesta 

jatko-opintosuunnitelman laadinnasta ja jatko-opintojen ohjauksesta tiedekunta on an-

tanut yksityiskohtaisemmat ohjeet. 

Lisensiaatintutkimukseksi ja väitöskirjaksi voidaan hyväksyä monografia tai useita sa-

maa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja ja niistä laadittu yhteen-

veto. Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä itsenäiseen tutkimukseen perustuva tieteellinen 

esitys, jonka voidaan katsoa laajentavan tietämystä kyseisellä tieteenalalla (monografia). 

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä myös yliopiston riittäväksi katsoma määrä samaa tut-

kimusongelmaa käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistavaksi hyväksyttyjä/tarkoi-

tettuja käsikirjoituksia (artikkeliväitöskirja) ja niistä laadittu yhteenveto. Artikkeliväi-

töskirja koostuu tyypillisesti 3-5 vertaisarvioidusta tieteellisestä artikkelista, joista vä-

hintään kaksi tai vähintään 50 % on julkaistu tai hyväksytty julkaistaviksi kansainväli-

sissä vertaisarviointia käyttävissä tieteellisissä sarjoissa. Väitöskirjassa tulee esittää sel-

vitys väittelijän työn osuudesta yhteisjulkaisuissa. 
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Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastamisesta ja hyväksymisestä on voimassa, 

mitä tutkintoasetuksessa ja sen perusteella annetussa tutkintosäännössä määrätään. 

Väitöskirjasta, väitöskirjan esitarkastuksesta, väitöskirjan julkisesta tarkastuksesta sekä 

väitöskirjan hyväksymisestä ja arvostelusta ovat lisäksi voimassa tiedekunnan erikseen 

antamat ohjeet. 

17 § 

Opintojen hyväksilukeminen 

Edellyttäen, että tutkinnolle asetetut tavoitteet saavutetaan, opiskelija voi sisällyttää 

muissa tiedekunnissa tai muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritta-

miaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia pakollisia opintoja muilla samantasoi-

silla opinnoilla. 

Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisen tiedekunnassa päättää pääaineen 

osalta opiskelijan pääaineen laitos ja sivuaineopintojen osalta opetusta antava sivuai-

neen laitos. 

Kandidaatin ja maisterin tutkintoihin voi hyväksilukea muualla suoritettuja opintoja 

korkeintaan puolet tutkinnon kokonaislaajuudesta. Tutkintoon voidaan hyväksilukea 

muuhun korkeakoulututkintoon sisältyvistä opinnoista 12 §:ssä vaaditut kieli- ja vies-

tintäopinnot sekä muita tutkintovaatimusten edellyttämää tasoa olevia opintoja. Suori-

tettuun ammattikorkeakoulututkintoon sisältyviä opintoja voidaan hyväksilukea tiede-

kunnassa suoritettavaan kandidaatin tutkintoon. Aiempien suoritusten perusteella ei 

voi korvata kandidaatintutkielmaa, pro gradu -tutkielmaa eikä kypsyysnäytettä, ei 

myöskään lisensiaatintutkimusta eikä väitöskirjaa. 

18 § 

Opintosuoritusten arvostelu 

Opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen kuulustelut järjestetään tiedekunnan anta-

mien tarkempien määräysten mukaan ottaen huomioon mitä asiasta on määrätty tut-

kintosäännössä. 

Hyväksytyt opintojaksot arvostellaan asteikolla 1-5 tai asteikolla hyväksytty/ hylätty. 

Opintokokonaisuudet (perusopinnot, aineopinnot, perus- ja aineopinnot, syventävät 

opinnot) arvostellaan asteikolla 1-5, ellei opetussuunnitelmassa ole muuta todettu. Mi-

käli opintokokonaisuuden opintopistelaajuudesta yli puolet on arvosteltu hyväksytty/ 
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hylätty asteikolla, myös kokonaisuus arvostellaan hyväksytty/ hylätty. Jatko-opintoja 

varten suoritetut pääaineen opinnot arvostellaan luonnontieteellisen alan pääaineissa 

asteikolla 1-5 ja metsätieteissä arvosanalla hyväksytty. Arvostelusta määrätään tarkem-

min opetussuunnitelmassa. 

Hyväksytty kandidaatintutkielma ja pro gradu -tutkielma arvostellaan asteikolla 1 

(välttävä), 2 (tyydyttävä), 3 (hyvä), 4 (kiitettävä) ja 5 (erinomainen). Tutkielman maine-

sanaa ei oteta huomioon pääaineen opintoja arvosteltaessa.  

Opettajan pedagogiset opinnot arvostelee filosofinen tiedekunta. 

Lisensiaatintutkimuksesta ja väitöskirjasta annetaan mainesanaksi hyväksytty tai kiit-

täen hyväksytty.  

19 § 

Tutkintotodistukset 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta myöntää opiskelijalle hakemuksesta tut-

kintotodistuksen, kun opiskelija on suorittanut tutkintoon vaadittavat opinnot.  Samalla 

opiskelijalle annetaan myös erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite tutkin-

totodistukseen. 

Luonnontieteiden kandidaatin ja maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinnosta 

annettavassa todistuksessa mainitaan pääaine ja mahdollinen erikoistumislinja, pää- ja 

sivuainekokonaisuuksien laajuudet ja arvostelu, kandidaatin tutkielman mainesana, 

koulusivistyksen ja kypsyysnäytteen kieli, muiden opintojen opintopistemäärä sekä tut-

kinnon kokonaislaajuus. Aineenopettajan koulutuksessa suoritetusta tutkinnosta annet-

tavassa todistuksessa mainitaan lisäksi opettajan pedagogisten opintojen laajuus ja mai-

nesana. 

Filosofian maisterin ja maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnosta annettavassa 

todistuksessa mainitaan pääaine ja mahdollinen erikoistumislinja, pää- ja sivuainekoko-

naisuuksien laajuudet ja arvostelu, pro gradu -tutkielman arvosana, muiden pääai-

neopintojen opintopistemäärä, kypsyysnäyte, muiden opintojen opintopistemäärä sekä 

tutkinnon kokonaislaajuus. Aineenopettajan koulutuksessa suoritetusta tutkinnosta an-

nettavassa todistuksessa mainitaan lisäksi opettajan kelpoisuus, pedagogisten opintojen 

laajuus ja arvostelu.   



UEF // Opinto-opas 2018-2019 242

Suoritettu opintokokonaisuus merkitään tutkintotodistukseen, mikäli sen laajuus on vä-

hintään 20 opintopistettä.  

Lisensiaatin tutkinnosta annettavassa todistuksessa mainitaan tohtoriohjelma, pääaine, 

jatko-opintokokonaisuuden laajuus ja arvostelu sekä lisensiaatintutkimuksen nimi ja 

mainesana.  

Tohtorin tutkinnosta annettavassa todistuksessa mainitaan tohtoriohjelma, pääaine, 

jatko-opintokokonaisuuden laajuus ja arvostelu sekä väitöskirjan nimi, mainesana ja hy-

väksymispäivä.  

Luonnontieteen kandidaatin, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin, filosofian mais-

terin ja maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnosta annettavassa todistuksessa 

mainitaan opiskelijan osoittama asetuksen 794/2004 6 §:n mukainen kielitaito. Kun 

opiskelija on osoittanut kielitaidon alemmassa korkeakoulututkinnossa, filosofian mais-

terin tai maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnosta annettavassa todistuksessa 

mainitaan, että kielitaito on osoitettu alemmassa korkeakoulututkinnossa ja merkitty 

siitä annettuun todistukseen. Todistukseen merkitään tieto siitä, jos dekaani on vapaut-

tanut opiskelijan kieliopinnoista. 

20 § 

Opintosuoritusten julkisuus 

Opinnäytteitä lukuun ottamatta opintosuorituksia ei saa luovuttaa tai näyttää laitoksen 

henkilökuntaan kuulumattomille eikä muutoinkaan julkaista ilman opiskelijan lupaa. 

Tiedekunnassa tehtävät pro gradu –tutkielmat, lisensiaatintutkimukset ja väitöskirjat 

ovat julkisuuslain mukaisia julkisia asiakirjoja. 

21 § 

Opintosuoritusten vanheneminen 

Tutkintoihin voi sisällyttää enintään 10 vuotta vanhoja opintojaksoja tai opintokokonai-

suuksia. Tätä pidemmästä voimassaolosta päättää opiskelijan pääaineen laitos/ osasto. 

Tutkintoa varten suoritetut opintokokonaisuudet eivät vanhene.  
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22 § 

Voimaantulomääräys 

Nämä pysyväismääräykset tulevat voimaan 1.8.2017 alkaen.  

23 § 

Tarkemmat määräykset 

Tarkempia määräyksiä näiden pysyväismääräysten soveltamisesta antaa tiedekunta, 

ellei muuta ole säädetty tai määrätty. 
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