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

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

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

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

Tavataan kampuksella!

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


 

Tervetuloa 
 

Onnea opiskelupaikasta hammaslääketieteellä!  

 
Tämä opas on tarkoitettu avuksi opintojesi alkuun. Hammaslääketieteen opiskelusta löydät tietoa 

opinto-oppaasta https://kamu.uef.fi/student-book/opinto-oppaat/ sekä hammaslääketieteen opintoyh-

teisöstä https://kamu.uef.fi/student-book/opintoyhteisot/  (vaatii kirjautumisen yliopiston tunnuksilla).  

Opinto-opas sisältää paljon tärkeää opintojesi aikana tarvittavaa tietoa, ja oppaan avulla löydät vastauk-

sen useimpiin ajankohtaisiin kysymyksiin.  

 

Hammaslääketieteen opiskelu on tarkasti etukäteen ohjelmoitua ja etenee etukäteen suunnitellun lu-

kujärjestyksen mukaan. Tulevan lukujärjestyksen löydät 1.8.2020 alkaen Lukari järjestelmästä https://lu-

kari.uef.fi/, 

 

Aloitamme tulevan lukuvuoden poikkeuksellisissa olosuhteissa etäopintojen parissa. Kunkin opintojak-

son toteutuksesta saatte tarkempaa tietoa opintojakson vastuuopettajalta ennen opintojakson alkua 

sekä Oodista. Toivomme kuitenkin, että olette läsnä 1.9.2020 Orientaatio yliopisto-opiskeluun / oppiai-

netuutorointi opintojaksolla. Etänä klo 8.30–9.00 pidettävän rehtorin tervehdyksen jälkeen kokoonnutte 

omiin tuutoryhmiinne ja siirrytte Canthia rakennukseen hammaslääketieteen koulutusohjelman esitte-

lytuokioon. Infossa käymme tarkemmin läpi hammaslääketieteen opintoihin liittyviä asioita. Jos kuulut 

riskiryhmään tai sinulla on jokin muu este, voit osallistua myös etäyhteyden kautta. 

 

Tutustu jo etukäteen opiskelijan käsikirjaan KAMU:un https://kamu.uef.fi/.  KAMUsta löydät runsaasti 

materiaalia, joka helpottaa orientoitumistasi opiskeluun Itä-Suomen yliopistossa. Muistathan tutustua 

erityisesti uuden opiskelijan sivuston ja Digistarttiin. Tekemällä Digistartin tehtäviä, on opintojesi aloi-

tus paljon sujuvampaa (https://kamu.uef.fi/student-book/digistartti-perehdytys-uudelle-opiskelijalle/).  

 

Lähetämme elokuun aikana sinulle sähköpostilla tarkempaa tietoa Opettajatuutorointi ohjelman etäyh-

teyksistä. Saat myös linkin & salasanan Moodleen, jonka kautta voit osallistua ohjelmassa merkittyihin 

etänä pidettäviin OPTU infoihin. ORI ohjelman etäyhteyksiin löydät ohjeet uudelle opiskelijalle sivustolta. 

  

 

Opiskelun aloittamiseen liittyvissä kysymyksissä Sinua neuvovat: 

 
Hammaslääketieteen 1. ja 2. vuosikurssin opettajatuutori  

Yliopistonlehtori Tiina Jääskeläinen   

Puh. 040 3553364, s-posti tiinamari.jaaskelainen (@) uef.fi 

Työhuone: Snellmania 3193 

 

Koulutussuunnittelija Leena Lampinen 

puh. 040 3552207, s-posti leena.lampinen (@) uef.fi  

Työhuone: Canthia h. 3110 

 

Tapaamisiin syksyllä! 
 

Kesäisin terveisin 

Leena Lampinen 

koulutussuunnittelija  

 

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

https://kamu.uef.fi/student-book/opinto-oppaat/
https://kamu.uef.fi/student-book/opintoyhteisot/
https://lukari.uef.fi/
https://lukari.uef.fi/
https://kamu.uef.fi/
https://kamu.uef.fi/student-book/digistartti-perehdytys-uudelle-opiskelijalle/


 

Alkuohjaus kahden ensimmäisen viikon 

aikana sekä 6.10 ohjelma 

TIISTAINA 1.9. 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.30–9.00  
etäyhteys (kts. 

ORI) 

Akateemisen rehtorin vuorovaikutteinen livetuokio ver-

kossa 

9.30–10.00 
Canthia, A-oven 

edessä 
Tuutoriryhmät kokoontuvat  

10.00–12.00 Canthia, CA300 
Ryhmät 1, 2 koulutusohjelma INFO (ryhmät 3, 4 Tuutorit sa-

lissa CA303 ja CA304) 

12.00–13.00 lounas  

13.00–15.00 Canthia, CA300 
Ryhmät 3, 4 koulutusohjelma INFO (ryhmät 1, 2 Tuutorit sa-

lissa CA303 ja CA304) 

15.00 -   Tuutoriryhmät 

KESKIVIIKKONA 2.9.  

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.15- 
etäyhteys 

(Moodle) 

Terveystieteiden tiedekunnan esittely (live-esitys linkki 

Moodlessa) 

9.30-  
etäyhteys 

(Moodle) 
Kieli-info, terveystieteiden tiedekunta (linkki Moodlessa) 

10.15- 
etäyhteys 

(Moodle) 
Kirjastoinfo, terveystieteiden tiedekunta (linkki Moodlessa) 

9.30—13.45 
kts. KAMU:ssa 

ORI-ohjelma 
Seniorituutorit päivystävät 

11.00 - 
kts. KAMU:ssa 

ORI-ohjelma  
Tietoiskuja, katso tarkemmat kuvaukset: 

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

  • UEF-tunnukset ja tietojärjestelmät opiskelijoille 

  • ISYY – Sinun ylioppilaskuntasi esittäytyy! 

  • ESN KISA: Kuopion kansainvälinen opiskelijajärjestö 

  • Opiskelijan työkalut: WebOodi ja Tuudo. 

  • Urapalvelut opiskelijoille 

  • Miksi kannattaa lähteä vaihtoon? 

  • SYKETTÄ - korkeakoululiikunta 

14.00 -   Tuutoriryhmät 

Illalla käynnistyy myös viikon mittainen kaupunkisuunnistus ja kampusrysäys: 

https://www.isyy.fi/vapaa-aika/tapahtumat/kampusrysays.html 

 

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



 

TORSTAINA 3.9. 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.00–9.30 CA103, CA104 Tuutoriryhmien tapaaminen (R1, R3): tietojärjestelmät 

10.30–12.00 CA103, CA104 Tuutoriryhmien tapaaminen (R2, R4): tietojärjestelmät 

12.00–13.00 etäyhteys (ORI) Yliopiston avajaisjumalanpalvelus 

14.00–15.00 etäyhteys (ORI) Yliopiston avajaiset 

15.00 -   Tuutoriryhmät 

PERJANTAINA 4.9.  

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.00–9.00 puhelinpäivystys Opintopsykologi ja seniorituutorit päivystävät 

Klo 9–11 välillä Etäyhteydellä 
Infotilaisuuksia/työpajoja. Katso: 

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

  • UEF-tunnukset ja tietojärjestelmät opiskelijoille 

  • Info vaihto-opiskelusta ja kansainvälistymisestä 

  • Opiskelijan hyvinvointipalvelut 

  • Opiskelijan työkalut: WebOodi ja Tuudo 

  
• Kuopaksen opiskelija-asunnossa asuminen ja hake-

minen: 

  • Kielikeskuksen non-stop-työpaja: 

  • Sivuaineinfo: 

  • Urheilijana Itä-Suomen yliopistossa 

MAANANTAINA 7.9 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

10.15–12.00 Zoom tai CA101 () Opiskelijaesittelyt 

13.15–14.00 CA101  Dentina ja kurssivirkalijat esittäytyvät 

14.00-  Tuutoriryhmät 

TIISTAINA 8.9 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

10.15–12.00 CA101 Kurssivirkailijoiden valinta 

15.00–17.00 Moodle EARS näyttökoe (kts. kieli-info, linkki Moodlessa) 

TIISTAINA 6.10. HYVINVOINTITYÖPAJAT  

AIKA PAIKKA OHJELMA 

9.15–12.00 
etäyhteys 

(Moodle) 

Terveystieteiden tiedekunnan hyvinvointityöpaja (osal-

listuminen on pakollinen) 

12.15–15.00 
kts. KAMU ORI-

ohjelma 

Hyvinvointityöpajat ( ilm. 5.10 mennessä) 

https://registration.contio.fi/uef/registration/lo-

gin?id=1415-t_1415-1673 



 

Oppiainetuutoroinnin ohjelma 2020–2021 

ORI = Orientaatio yliopisto-opintoihin 1131000 (katso uudelle opiskelijalle sivut ja ORI ohjelma) 
 
OPTU, HL = Oppiainetuutorointi 4431020 (tarkemmat ohjeet Moodlessa, avautuu 17.8.2020, linkki lähe-
tetään sähköpostilla elokuussa) 
 

 

pvm klo jakso Aihe Sali 

1.9.2020 8.30–9.00  ORI 

Akateemisen rehtorin vuorovaikutteinen 

livetuokio verkossa Etäyhteys  

1.9.2020 9.30–10.00 ORI Tuutoryhmät kokoontuvat  

Canthia A-ra-

pun edessä 

1.9.2020 

 

10–12 ja 13–

15 

OPTU 
Hammaslääketieteen koulutusohjelman 

esittely (ryhmissä) / tuutorit 
CA300,303,304 

1.9.2020 15.00- ORI Tuutoriryhmät  

2.9.2020 8.00–9.00 OPTU Terveystieteiden tiedekunnan esittely etäyhteys  

2.9.2020 9.00–10.00  OPTU Kieli-info, terveystieteiden tiedekunta etäyhteys 

2.9.2020 10.00–11.00 OPTU Kirjastoinfo, terveystieteiden tiedekunta etäyhteys 

2.9.2020 9.30—13.45 ORI Seniorituutorit päivystävät 

kts. ORI 

ohjelma 

2.9.2020 10.00—14 ORI Tietoiskuja (kts. ORI ohjelma KAMU:ssa) etäyhteys 

3.9.2020 8.00–10.30 OPTU 

Tuutoriryhmien tapaaminen (ryhmä 1 ja 

ryhmä 3): tietojärjestelmät CA103, CA104 

3.9.2020 10.30–12.00 OPTU 

Tuutoriryhmien tapaaminen (ryhmä 2, 

ryhmä 4): tietojärjestelmät CA103, CA104 

4.9.2020 8.00–9.00 ORI 

Opintopsykologi ja seniorituutorit päi-

vystävät 

puhelinpäivys-

tys 

4.9.2020 9.00–11.00 ORI Infotilaisuuksia/työpajoja etäyhteys 

7.9.2020 10.15–12.00 OPTU Opiskelijaesittelyt Zoom tai CA101 

7.9.2020 13.15–14.00 OPTU Dentina ja kurssivirkailijat esittäytyvät CA101 

8.9.2020 10.15–12.00 OPTU Kurssivirkailijoiden valinta CA101 

24.9.2020 13.00–15.00 OPTU KV-info (yhdessä LT opiskelijat) etäyhteys 

6.10.2020 9.15–12.15 OPTU 

Terveystieteiden tiedekunnan hyvinvoin-

tityöpaja etäyhteys 

6.10.2020 12.00–15.00 ORI Hyvinvointityöpajat etäyhteys 

4.11.2020 10.15–12.00 OPTU 

Syventävien opintojen opinnäytetyö (yh-

dessä LT) MD100 



 

Hammaslääketieteen opiskelusta 

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on 330 opintopistettä (op) ja valmistu-

misen tavoiteaika on 5,5 vuotta. Hammaslääketieteen opinnot jakautuvat ajallisesti preklii-

nisen ja kliinisen vaiheen opintoihin.  

Tutkintosi muodostuu seuraavasti: prekliinisen vaiheen eli kahden ensimmäisen opiskelu-

vuoden opinnot 110 op, kliinisen vaiheen opinnot 160 op, syventävä käytännön harjoittelu 

30 op, syventävien opintojen opinnäytetyö ja siihen liittyvät seminaarit 20 op (tai 25 op) 

sekä valinnaisia opintoja 10 op. Hammaslääketieteen opintojen runkona toimivat vuosi-

kurssikohtaiset lukujärjestykset, joihin opintojaksot ja niihin liittyvät ryhmäopetukset on ai-

kataulutettu. Syventävien opintojen opinnäytetyö ja valinnaiset opinnot eivät ole valmiiksi 

lukujärjestyksessä, joten joudut suunnittelemaan niiden ajoittumisen tutkinnossa itse. Sy-

ventävä käytännön harjoittelu toteutuu opintojen loppuvaiheessa viidennen vuoden opin-

tojen jälkeen. 

Tutkinnon suorittamiseksi sinun on osallistuttava opetussuunnitelman mukaisesti järjestet-

tyyn opetukseen. Seminaareihin, osalle luennoista, erilaisissa harjoitustöissä ja ryhmäope-

tuksissa vaaditaan lähes aina läsnäoloa. Selvitä aina etukäteen opintojaksokuvauksista, 

mitä opintojakson suorittamiseksi vaaditaan. Nämä asiat kerrotaan myös opintojakson 

aloitusluennolla, joten niitä ei kannata jättää väliin. Kliinisessä vaiheessa yleensä opintojak-

son ensimmäinen tunti on pakollinen ja saat tuolloin jaksoa koskevat tärkeät tiedot. Vaikka 

osaan opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista, osallistuminen kannattaa aina, sillä lu-

ennoilla esille tulevat asiat ovat oppisen kannalta keskeistä sisältöä; tuota tietoa tarvitset 

varmasti tulevassa ammatissasi. 

Yksittäisten opintojaksojen osaamistavoitteet, suoritus- ja toteutustavat ja vaaditut edeltä-

vät opinnot, ovat nähtävissä WebOodissa (https://weboodi.uef.fi). WebOodissa myös ilmoit-

taudutaan opintojaksoille ja tarvittaessa tentteihin. Sinun tulee ilmoittautua opintojaksoille 

WebOodissa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Ilmoittautuminen avautuu yleensä luku-

vuoden alussa, joten kannattaa kerralla ilmoittautua koko lukuvuoden opintojaksoille.  

Opintojesi sujumisen tukena ovat tuutoropettajat sekä HOPS-ohjaajat. Heidän yhteystie-

tonsa löytyvät tästä oppaasta. 

 

Tutkintoon kuuluva harjoittelu 

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyy pakollista harjoittelua yhteensä 6 kuu-

kautta (30 op). Harjoittelu suoritetaan opintojen loppuvaiheessa, viidennen vuoden opinto-

jen jälkeen terveyskeskuksissa. Harjoittelun tavoitteena on perehtyä laaja-alaisesti ham-

mashuollon toimintaympäristön osa-alueisiin sisältäen suun terveyden ylläpidon ja hallin-

nan. Opiskelija arvioi harjoittelun edetessä tavoitteiden toteutumista yhdessä terveyskes-

kuksen vastuuohjaajan kanssa 

 

 

https://weboodi.uef.fi/


 

Syventävien opintojen opinnäytetyö 

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyy 20 (tai 25 op) opintopisteen laajuinen 

kirjallinen opinnäytetyö. Tutkielmaan liittyy kypsyysnäyte sekä opinnäyteseminaarit osa 1 ja 

osa 2. Opinnäytetyöseminaariin opiskelija osallistuu itse valitsemanaan ajankohtana opin-

tojensa aikana. Seminaarit toteutuvat kaksi kertaa lukuvuoden aikana. 

 

Tutkinnon valinnaiset opinnot 

Tutkintoon tarvitset valinnaisia opintoja yhteensä 10 op. Jos opiskelija tekee opinnäyte-

työnä tieteellisen artikkelin (25 op), voi hän käyttää 5 op valinnaisiin opintoihin. Valinnaiset 

opinnot voit valita oman kiinnostukseesi mukaisesti tukeaksesi opiskelussa tai hammaslää-

kärin työtehtävissä tarvittavaa osaamista. Valinnaisia opintoja voit suorittaa haluamassasi 

tahdissa ja opintojen aikatauluttamisesta vastaat itse. Sinulla on mahdollisuus suorittaa va-

linnaisia opintoja myös muusta Itä-Suomen yliopiston opetustarjonnasta, Avoin yliopisto-

opetus mukaan lukien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hammaslääketieteen opintoyhteisö 

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

Hammaslääketieteen opinto-opas 

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



 

Hammaslääketieteen 

opetussuunnitelma ja opintoneuvonta 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma pohjautuu siihen tutkintorakenteeseen, joka on vah-

vistettu opiskelijan aloittaessa opintonsa sekä voimassa olevaan opetussuunnitelmaan. 

Hammaslääketieteen koulutusohjelmassa opiskelijoiden henkilökohtaisena opintosuunni-

telmana (Hops) sekä opintojen ohjauksen runkona toimii vuosikurssikohtainen lukujärjestys. 

Lisäksi opiskelijoiden tukena ovat kullekin vuosikurssille nimetyt opettajatuutorit. 

 

Joissakin tilanteissa hopsin laatiminen on kuitenkin tarpeellista esim., jos opiskelijalla on 

aiempia opintosuorituksia, joita hän haluaa esittää hyväksiluettavaksi opinnoissaan tai opis-

kelijalla on tiedossa pidempi poissaolo etukäteen (esim. sairausloma, armeija, äitiysloma, 

opiskelijavaihto). Hops laaditaan myös silloin, kun opiskelijan opinnot eivät etene suunnitel-

lusti esim. opiskelijalla on paljon puuttuvia suorituksia aikaisemmilta opintojaksoilta. Myös 

valinnaisten opintojen suunnittelu sekä hyväksyttäminen tapahtuvat Hops -menettelyn 

kautta. Opintojen kulkua seurataan sekä opintojaksotasolla että klinikkakynnysten kautta  

 

Hammaslääketieteen koulutusohjelmaan on nimetty vuosikurssikohtaiset opettajatuutorit 

sekä yleistä HOPS-neuvontaa antavat henkilöt. Prekliinisessä vaiheessa, kahden ensimmäi-

sen vuoden aikana tuutoropettaja tapaa opiskelijoita säännöllisesti yhteisillä tuutortunneilla. 

Tarvittaessa järjestetään mahdollisuus henkilökohtaisiin tapaamisiin. Opiskelijoiden ohjauk-

sen tukena ovat Hammaslääketieteen opintoyhteisösivut sekä KAMU opinto-opas, joiden 

kautta löytyy vastaus useimpiin ajankohtaisiin kysymyksiin. Kliinisen vaiheen (3.–5. vuosi) 

tuutoroinnissa korostuu opiskelijoiden ammatti-identiteetin kasvattaminen ja tukeminen. 

 

Jos opinnot etenevät opetussuunnitelman (=lukujärjestys) mukaisesti, erillistä koko tutkinto-

rakennetta koskevaa hopsia ei tehdä, ainoastaan valinnaisista opinnoista opiskelija laatii 

suunnitelman. Joissakin tilanteissa, rajatun hopsin tekeminen on tarpeen. Hops laaditaan 

yhdessä koulutussuunnittelijan tai tuutoropettajan kanssa ja se perustuu voimassa olevaan 

opetussuunnitelmaan. 

 

Syitä, jolloin kirjallisen hopsin laatiminen voi olla tarpeen: 

 

A. Opiskelijalla on muualla suoritettuja, hyväksiluettavia prekliinisen tai kliinisen vaiheen 

opintoja. Jos hammaslääketieteen opinto-oikeuden saaneella opiskelijalla on vähintään 20 

opintopisteen edestä aiempia hammaslääketieteeseen soveltuvia ja mahdollisesti hyväksi-

luettavia opintoja, on opiskelijalla halutessaan mahdollisuus anoa lupaa ensimmäisen ja toi-

sen vuoden opintojen suorittamiseen yhdessä vuodessa. Anomukseen tarvitaan henkilökoh-

tainen opintosuunnitelma, joka tulee tehdä opintojen alkuvaiheessa. Opiskelija laatii suun-

nitelman koulutussuunnittelijan tai opettajatuutorin ohjeistamana ja hyväksyttää sen ham-

maslääketieteen yksikön johtajalla. 

 



 

B. Poissaolot esim. äitiysloma, kv-vaihto, armeija, suunniteltu sairausloma tai pidempiai-

kainen äkillinen sairastuminen jne. Jos opiskelija on sairauden tai muun syyn vuoksi poissa 

pidempään, hänen tulee ilmoittaa siitä hammaslääketieteen yksikköön mahdollisimman 

pian. Kun opiskelija tietää paluustaan hän ottaa yhteyttä tuutoropettajaan / koulutussuun-

nittelijaan, joka ohjaa opiskelijaa hopsin tekemisessä. Opintojen jatkamiseen voivat paluun 

jälkeen vaikuttaa mm. klinikkakynnykset, kliinisessä hoitoharjoittelussa vaadittavat suorituk-

set, kv-vaihdossa tehdyt suoritukset jne.  

Huom! ko. vuosikurssin opetuksen kulku voi olla erilainen vuosittain 

 

C. muu syy, jonka vuoksi tarvitaan opintojaksojen päällekkäisyyksien kartoittamista  

Opinnot etenevät hitaasti, opiskelijalla on paljon puuttuvia suorituksia aikaisemmilta kurs-

seilta tai paljon hyväksilukuja, jne. 

 

Opiskelijan tulee seurata yleisesti itse opintojen etenemistä WebOodin kautta ja ottaa yh-

teyttä opettajatuutoreihin ja/tai koulutussuunnittelijaan tai opetuskoordinaattoriin heti, jos 

huomaa, että opinnot eivät etene toivotulla tavalla. Kirjallisen hopsin (rajattu hops) avulla voi 

paremmin suunnitella opintojen saattamista ajan tasalle.  

 

Lisätietoa: Opinto-opas ja hammaslääketieteen opintoyhteisö. 

   

Hammaslääketieteen koulutusohjelmassa HOPS-neuvonta: 

 

Yliopistonlehtori Tiina Jääskeläinen   

Hammaslääketieteen 1. ja 2. vuosikurssin opettajatuutori 

Puh. 040 3553364, s-posti tiinamari.jaaskelainen@uef.fi 

Työhuone: Snellmania 3193 

 

Kliininen opettaja Tuomas Saxlin 

Hammaslääketieteen 3. vuosikurssin opettajatuutori 

Puh., s-posti tuomas.saxlin@uef.fi 

Työhuone: Canthia 3039 

 

Yliopisto-opettaja Satu Korpisaari 

Hammaslääketieteen 4. vuosikurssin opettajatuutori 

Puh. 0503687577 s-posti satu.korpisaari@uef.fi 

Työhuone: Canthia 3116 

 

Kliininen opettaja Tiina Ikävalko  

Hammaslääketieten 5. vuosikurssin opettajatuutori 

Puh. 0503164117, s-posti  tiina.ikavalko@uef.fi 

Työhuone: Canthia 3125 

 

Koulutussuunnittelija Leena Lampinen, hammaslääketieteen koulutusohjelman yleinen hops-

neuvonta, (Canthia h. 3110, puh. 040 3552207, s-posti leena.lampinen@uef.fi ) 

 

Opetuskoordinaattori Elisa Miettinen, hammaslääketieteen koulutusohjelman kliinisen vai-

heen yleinen hops-neuvonta (Canthia h. 3112, puh. 0294454940, s-posti elisa.miettinen@uef.fi ) 

mailto:tiinamari.jaaskelainen@uef.fi
mailto:tuomas.saxlin@uef.fi
mailto:satu.korpisaari@uef.fi
mailto:tiina.ikavalko@uef.fi
mailto:leena.lampinen@uef.fi
mailto:elisa.miettinen@uef.fi


 

Hammaslääketieteen tutkintorakenne 

v. 2020 aloittavat opiskelijat 

 

PREKLIININEN VAIHE 

HL1 v. 2020–2021 

Koodi Opintojakso Lyhenne Op 

1131000 Yliopisto-opinnot käyntiin ORI 1 

4431011 
Johdatus hammaslääketieteeseen, erikoisaloihin ja tut-

kimuksen 
JOHER 2,5 

4431020 Opettajatuutorointi, hammaslääketiede 1, HL1 OPTU 0 

4431012 Fysiiikkaa hammaslääketiedettä opiskeleville FYL 2,5 

4429161 Purentaelimistön anatomia ja fysiologia, osa 1 PAF1 1,5 

4427501 Hätäensiapu  HEA 1 

8013703 

English Academic Reading and Study Skills for Students 

of Dentistry  EARS 2 

4427107 Lääketieteellinen tieto ja viestintä LTV 3 

4421612 Solun ja kudoksen rakenne ja toiminta SORATO  6 

4421613 Genomin toiminta GETO 6 

4421604 Kehitysbiologia ja lisääntyminen KEHLI 5 

4421603 Johdanto ihmisen biologiaan JIBI 1,5 

4421605 Tuki- ja liikuntaelimistö TULE 6 

4421606 Verenkierto, hengitys ja nestetasapaino VERHE 9 

4421607 Ruoansulatus ja metabolia RUMBA 8 

  
Yht. 55 op  

HL2 v v. 2021 - 2022   

8012702 Ruotsi RUO 3 

4422504  Tautiopin perusteet TAOP 6 

8011726 
Vuorovaikutus potilas-lääkärisuhteessa, puheviestintää 

hammaslääketieteen opiskelijoille  
PUVI 

1 

5426101 

Johdatus sosiaali- ja terveydenhuolollon palvelujärjes-

telmään JOSPA 3 

4422503 Kliininen mikrobiologia  KM 6 



 

4218801 Perusfarmakologia PEFA 3 

4218802 Systemaattinen farmakologia I SYFA1 4 

4218804 
Systemaattinen farmakologia II lääketieteen ja ham-

maslääketieteen opiskelijoille 
SYLFA2 4,5 

4429162 Purentaelimistön anatomia ja fysiologia, osa 2 PAF2 3,5 

4433002 Kariologian peruskussi  KARPE 2,5 

4432032 Propedeuttinen jakso PROPE  1 

4432030  Opettajatuutorointi, hammaslääketiede, HL2 OPTU 0 

4432033 Parodontologian perusteet PAROPE 2,5 

4422608 Hermosto  HERMO 8 

4422611 Elimistön puolustusjärjestelmät  REPULSE 4 

4422601 Hammaslääketieteen dissektiot HADIS 2 

4 4432035 

 

Hammaslääketieteellisen radiologian perusteet RAPE 1 

  YHT. 55 op  

 Pakollinen tutkinnon aikana:   

 Opinnäytetyöseminaari osa 1 441065 (0 op)   

 Opinnäytetyöseminaari osa 2 441065 (0 op)   

 
 

KLIININEN VAIHE 
  

HL3 v. 2022 – 2023    

4432034 
Kasvojen ja purentaelimen kasvu ja kehitys sekä pu-

rentavirheet 
ORTO 2 

4433001 Propedeuttinen jakso, HL3 PROPE 2 

4433024 Potilaan kohtaaminen ja haastatteleminen  PKA 1 

4433023 Korjaava karieshoito  KARIO 6 

4433020 Parodontologia  PARO 3,5 

4433029 Hammaslääketieteellinen radiologia I RADIO1 3 

4433034 Purentavirheiden hoito ja hoitoon valinta  PURHO 4,5 

4433021 Endodontia  ENDO 3,5 

4433009 Purentaelimistön toimintahäiriöt I  TMD1 4 

4433027 Suupatologia SUUPAT 2,5 

4433028 Kliininen hoitoharjoittelu  KLI3 8,5 



 

4433022 Suu- ja leukakirurgian perusteet KIR  KIR 3 

4433014 Kruunu- ja siltaprotetiikka KRUSI 5,5 

4433031 Materiaalioppi  MAT 1,5 

4433016 

Laboratoriolääketiede hammaslääketieteen opiskeli-

joille KEM 1,5 

4433017 Gerodontologia GERO 1 

4433019 Opettajatuutorointi OPTU, HL3 0 

4434024 Sisätaudit SISHA 2 

  Yht. 55 op  

HL4 v. 2023 - 2024   

4434022 Psykiatria, HL PSYHA 1 

4214998 Reseptioppi HLRES 1 

4434019 Anestesiologia ja tehohoito, HL ANHA 2,5 

4434030 Purentaelimistön toimintahäiriöt II TMD2 1 

4434003 Obstruktiivinen uniapnea ja keuhkosairaudet  UNKE 1 

4434029 Irtoprotetiikka PROTE 3 

4434001 Kliininen hoitoharjoittelu II KLI4 17 

4434004 Parodontologian syventävä jakso PARO2 2,5 

4434020 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, HL                       KNKH 1,5 

4434005 Kariologian jatkokurssi KARJA 2 

4434014 Endodontia II ENDO2 2,5 

4434015 Pedodontia PEDO 3,5 

4434028 Operatiivinen suu- ja leukakirurgia  OPER1 4 

4434009 Hammaslääketieteellinen radiologia 2  RADIO2 2 

4434007 Hammas- ja leukatraumat TRAUMA 2 

4434011 Suupatologia II  SUUPAT2 3 

4434012 Päivystyshammaslääketiede PÄIV 1 

4434031 Hammaslääkäriksi työelämään HamTyö 2 

4435021 Hammasimplantologia IMPLA 0 

4434018 Ergonomia ERGO 1 

  

 

Yht. 53.5 op 



 

HL5 v. 2024 - 2025   

4435015 Syöpätaudit, HL  HAMSY 2 

4435016 Infektiosairauksien seminaarit, hammaslääketiede INFSEM 2 

4435009 Kliininen hoitoharjoittelu, HL5  KLI5 16 

4435021 Hammasimplantologia IMPLA 3 

4435006 Operatiivinen suu- ja leukakirurgia II, silmätaudit OPER2 2 

4435002 Ortodontian erityiskysymyksiä ORTER 2 

4435022 Seminaarit KARIO, ENDO, PEDO ja PARO SEKAPA 2,5 

 8013704 
Advanced English Academic and Professional Commu-

nication for Dentistry AEAPC 1 

4435008 Suupatologia III SUUPAT3 1 

4435007 Suuradiologian syventävät seminaarit SEMSU 2 

4435011 Syventävä Gerodontologia GERSY 2 

4427519 Irti tupakasta -moniammatillisesti   TUP 2 

4435005 Purennan kuntoutus PURKU 2,5 

4435014 Hammaslääketieteen Neurologia  HANE 1 

4460801 Ravitsemustiede RAVI 2,5 

4435001 Hammaslääkäri johtajana, HAJO HAJO 2 

4435012 Hammaslääketieteen kokoavat seminaarit HAMSEM 4 

Alla olevasta kolmesta jaksosta valitaan yksi pakollinen 2 op opintojakso 

5426102 

Moniammatillista yhteistoimintaa sosiaali- ja terveys-

alalla simulaatio-oppimisen keinoin 

 

MOTYÖ 2 

5426103 Näkökulmia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen  HYTE  2 

5426104 Moniammatillinen SOTE johtaminen  MOJO 2 

  yht. 51.5 op 

  Yht. 270 p 

 

 

Opinnäytetyö (20 tai 25 op) 20 op  

 Valinnaiset opinnot 10 op  

 Syventävä käytännön harjoittelu (HARJO) 30 op  

 

 

TUTKINTORAKENNE YHTEENSÄ 330 op  



 

Millaisia valmiuksia 

hammaslääkärikoulutus antaa? 

Hammaslääkärin peruskoulutus kestää 5.5 vuotta, 330 op. Koulutus johtaa hammaslääketie-

teen lisensiaatin tutkintoon. Koulutus jakautuu prekliiniseen ja kliiniseen vaiheeseen. Prek-

liinisessä vaihessa paneudutaan kahden ensimmäisen vuoden aikana perustietoihin ja tai-

toihin, koulutus pohjautuu pitkälti lääketieteen teoreettisiin opintoihin. Kliinisessä vaiheessa 

kolmannesta vuodesta eteenpäin aloitetaan simulaatio harjoittelu, joka johtaa teoreettisten 

opintojen ohella potilastyöhön opetusklinikassa. Koulutuksen loppuvaiheessa viidennen 

vuoden jälkeen opiskelijat suorittavat kuusi kuukautta kestävän syventävän käytännön har-

joittelun terveyskeskuksissa. 

KOULUTUKSEN TEHTÄVÄ  

Tavoitteena on kouluttaa hammaslääketieteen lisensiaatteja, jotka ymmärtävät roolinsa mo-

niammatillisen tiimin jäseninä erityisvastuualueenaan suun alueen terveys. 

KOULUTUKSEN TIETEELLISET JA AMMATILLISET TAVOITTEET   

Koulutuksen tavoitteena on ammatillisesti pätevä hammaslääkäri, jonka toiminta perustuu 

tieteelliseen tutkimukseen ja sen kriittiseen arviointiin ja soveltamiseen jokapäiväisessä 

työssä. Hammaslääketieteen koulutusohjelmasta valmistuvat hammaslääkärit toimivat pu-

rentaelimistön ja suun alueen diagnostiikan ja hoidon spesialisteina ja hallitsevat tarvitta-

van hoitoonohjauksen, toimien läheisessä yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa. 

Koulutus antaa myös valmiudet sekä ammatilliseen että tieteelliseen jatkokoulutukseen. 

HAMMASLÄÄKÄRIN TEHTÄVÄT 

Hammaslääkäri on lääketieteellisenä asiantuntijana erikoistunut tutkimaan, hoitamaan ja 

ehkäisemään suun ja leukojen alueen sairauksia ja vammoja. Hammaslääkärin työssä kes-

keistä on potilaan sairauden tai vamman oikea diagnoosi, jonka perusteella hammaslääkäri 

päättää potilaalle annettavasta hoidosta ja hoitoon ohjauksesta. 

Hammaslääkärin tehtävä on perinteisen suun terveydenhuollon lisäksi tukea yleisterveyttä 

ja ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia huomioiden, esim. seuraavia tekijöitä; tupakasta 

vieroittaminen, ylipainon huomioiminen, kasvojen ihomuutosten rekisteröiminen tai mo-

niammatillisessa tiimissä toimiminen osana uniapnean tai kasvo- ja päänsärkyjen hoitoa. 

Hammaslääkärillä on tärkeä rooli myös monien yleissairauksien ehkäisyssä ja hoitotasapai-

noon pääsemisessä esim. verisuoniahtaumat, sokeritauti, reumasairaudet. Moni yleissai-

raus on huomattavasti helpommin hallittavissa, kun suun alueen infektiot on hoidettu 

ajoissa. 

  



 

VALMISTUMISEN JÄLKEEN 

Hammaslääkärin työ on monipuolista, itsenäistä ja palkitsevaa. Työtehtäviä ovat esim. poti-

lastyö tai erilaiset hallinnolliset tehtävät terveyskeskuksissa, yksityissektorilla tai sairaa-

lassa. Voit halutessasi suuntautua myös opetus- ja tutkimustyöhön tai asiantuntijatehtäviin 

Suomessa tai ulkomailla.  

Lisensiaatin tutkinnon jälkeen on mahdollista erikoistua useille hammashoidon erikois-

aloille kuten diagnostiikkaan, kliiniseen hammashoitoon, ortodontiaan, suu- ja leukakirurgi-

aan tai terveydenhuoltoon.  Tutkijan uraa harkitsevalle Itä-Suomen yliopisto tarjoaa loista-

vat mahdollisuudet ja innostavan työyhteisön. 

 

Mikä on terveystieteiden tiedekunta? 

Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunta 

kouluttaa asiantuntijoita ja ammattilaisia useille keskeisille terveydenhuollon ja hyvinvoinnin 

aloille. Tiedekunnassa on noin 2500 perustutkinto-opiskelijaa viidessä koulutusohjelmassa 

ja viidessä pääaineessa. Koulutusta annetaan lääketieteen, hammaslääketieteen, farma-

seutin, proviisorin ja biolääketieteen koulutusohjelmissa sekä hoitotieteen, ravitsemustie-

teen ja terveyden edistämisen (ergonomia, kansanterveystiede ja liikuntalääketiede) pääai-

neissa. Koulutustarjontaa täydentää kolme kansainvälistä maisteriohjelmaa. 

 

Terveystieteiden tiedekunta on Suomen suurin lääkärikouluttaja, ainoa laillistettujen ravitse-

musterapeuttien kouluttaja ja koulutamme noin puolet maamme farmaseuteista ja provii-

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

torin asiantuntijoille on yhteiskunnassa jatkuva kysyntää. Opiskelijamme saavat uusimpaan 

tietoon perustuvaa opetusta ja erinomaiset valmiudet työelämään. 

LÄÄKETIETEEN LAITOS 

Lääketieteen laitos on laaja-alainen opetus- ja tutkimusyksikkö ja suurin terveystieteiden tie-

dekunnan laitoksista. Lääketieteen laitos jakautuu neljään yksikköön ja hammaslääketie-

teen yksikkö on yksi lääketieteen laitoksen yksiköistä. 

 

Lääketieteen laitos vastaa lääketieteen, hammaslääketieteen, ravitsemustieteen, bio-

lääketieteen sekä terveyden edistämisen (sisältäen terveyden ja työhyvinvoinnin sekä 

terveysliikunnan pääaineet) koulutuksesta. Lääketieteen laitos myös aktiivinen kansainväli-

sen koulutuksen järjestäjä ja on mukana eri koulutusalojen kansainvälisessä opiskelijavaih-

dossa. 

 

 

LUE LISÄÄ AIHEESTA  

OSOITTEESSA  

https://www.uef.fi/fi/yliopisto#paragraph-1224 



 

 

Ainejärjestö ja tuutorit 

 

Saat tämän oppaan lisäksi tuoreen Dentikkelin, josta löydät ainejärjestö Dentinan tervehdyk-

sen sekä tuutoreiden esittelyt, kannattaa lukea! 

Tuutorointiohjelman mukaan ainejärjestö Dentinan esittely pidetään 7.9.2020 klo 13.15–

14.00.  Dentinan toimijat esittäytyvät ja kertovat toiminnastaan. Olethan paikalla! 

Vertaistuutorointi on osa opiskelijoiden alkuvaiheen ohjausta ja tavoitteena on uuden opis-

kelijan integroiminen osaksi omaa yliopistoa ja opiskelijayhteisöä. 

Vertaistuutorit ovat toisen vuosikurssin opiskelijoita ja he ovat valmiina auttamaan sinua 

opiskeluun liittyvissä käytännön asioissa. Tuutorit perehdyttävät uusia opiskelijoita yliopis-

ton käytäntöihin, esittelevät opiskelijoille tarkoitettuja palveluita ja tutustuttavat yliopistoym-

päristöön sekä opiskelupaikkakuntaan. He voivat kertoa myös käytännön vinkkejä opiskele-

misesta ja muusta opiskelijaelämästä. 

Tuutorit laittavat sinulle viestiä ennen opintojesi aloitusta, olethan kuulolla! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katso tuutoreiden tervehdykset & yhteystiedot, jos sinulla on 

kysyttävää, otathan rohkeasti yhteyttä! 

 

 

  

 

 

AINEJÄRJESTÖT  

PITÄVÄT HUOLEN  

KAIKESTA 

HAUSKASTA. 

TUTUSTU 

DENTINAAN  

 http://dentina.fi/ 

LUE LISÄÄ AIHEESTA OSOITTEESSA  

https://dentina.fi/ 



 

Olli Koskela 

32-vuotias Lakeuksien kasvatti Seinäjoelta. Har-

rastuksiin kuuluu kuntosalilla seisoskelu ja ka-

lastus. Vahvuuksina voi mainita, että näkyy 

kauas, on helposti lähestyttävä ja elämänkoke-

musta on karttunut. 

Terveisin 

 Olli Koskela (ollikosk@student.uef.fi) 

 

 

Helmiina Puupponen 

20-vuotias keskisuomalainen Laukaasta. Harras-

tuksiin kuuluu monipuolinen urheilu aina salilla 

käymisestä golfiin, hömppäsarjojen kuluttami-

nen teekupin äärellä sekä kausittaisena ilme-

nevä luovuuden toteutus piirtelyn parissa. Hel-

miinan vahvuuksia ovat järjestelmällisyys, luo-

vuus sekä innokkuus tehdä yhdessä asioita. 

Terveisin  

Helmiina Puupponen (helmipuu@student.uef.fi) 

 

 

 

Milka Kauhanen 

 

24-vuotias täysiverinen Kuopiolainen. Harras-

tuksiin kuuluu sitä sun tätä, mitä vain töiltä ja 

opinnoilta ehtii. Esimerkiksi lenkkeily ja käsityöt 

ovat lempipuuhaa. Milkan vahvuuksiin kuuluu 

sitkeys ja ahkeruus. 

 

Terveisin  

Milka Kauhanen (milkakau@student.uef.fi) 

 

 

 

Tuuli Kalliomaa 

 

25-vuotias Kuopijoon ihastunut helsinkiläinen. 

Harrastuksiin kuuluu lenkkeily, kuntosali sekä 

Netflix-sarjojen ahmiminen. Tuulin vahvuuksia 

ovat hyvä huumorintaju ja hän on helposti lä-

hestyttävissä. 

 

Terveisin 

Tuuli Kalliomaa (tuulikal@student.uef.fi) 
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Hei ja tervetuloa yliopistoon 
ja ylioppilaskuntaan!

Alkusyksystä kaikki voi tuntua uudelta ja hämmentävältä, mutta onneksesi olet 
yliopiston ovista sisään kävellessäsi liittynyt myös osaksi opiskelijayhteisöä, 
josta löydät taatusti kaikkia kaipaamiasi tuen muotoja. Opiskelijat ovat 
mahtavaa porukkaa ja me Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnassa 
järjestämme sinulle vapaa-ajan toimintaa, liikuntapalveluita ja 
vaikutusmahdollisuuksia. Valvomme myös etujasi, jotta sinä voit keskittyä 
opiskelemaan. Ainejärjestösi kautta olet yhteydessä oman alasi opiskelijoihin - 
ylioppilaskunnan kautta tavoitat puolestaan kaikki opiskelijaelämän ilot ja edut. 

Ylioppilaskunta, eli kaikissa vähänkin vähemmän virallisissa yhteyksissä ISYY, 
voi olla sinulle nimenä jo tuttu, sillä yliopistoon läsnäolevaksi ilmoittautuessasi 
olet maksanut jäsenmaksumme, joka sisältää myös Ylioppilaiden 
terveydenhoitosäätiölle (YTHS) menevän maksun syksyn osalta. Olemme 
opiskelijoiden, eli juuri sinun, etu- ja palvelujärjestö. Siksi toimintamme on 
toimintaa opiskelijalta opiskelijalle, suurella sydämellä.

TÄSSÄ TIIVIISTI JÄSENPALVELUITAMME:

   edunvalvonta
   vaikutusmahdollisuudet ylioppilaskunnassa ja yliopistossa
   tuki ja palvelut (esim. avustukset ja koulutukset) ainejärjestöille
   vapaa-ajan toiminta ja -tapahtumat
   SYKETTÄ-liikuntapalvelut
   vuokravälineet ja -tilat 
   kerhot 
   kansainväliset palvelut
   viestintäpalvelut, esimerkiksi uutiskirjeet
   lukuvuositarra opiskelijakorttiin 
   toimistopalvelut
   häirintäyhdyshenkilöt 

Tutustu ylioppilaskuntaan, sen toimintaan ja palveluihin myös 
verkkosivuillamme, niin tiedät, mitä kaikkea hauskaa ja hyödyllistä ISYYs tuo 
sinulle mukanaan. Myös asiantunteva henkilökuntamme on aina apunasi! Ja 
jos innostut toiminnastamme oikein kunnolla, lähde ehdolle tulevana syksynä 
järjestettäviin ISYYn edustajistovaaleihin tai ainakin äänestä niissä omasta 
mielestäsi parasta ehdokasta päättämään ylioppilaskunnan asioista.

Tsemppiä syksyn opintoihin ja iloa elämääsi opiskelijana!

fbISYY @ISYYH @isyyuef Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY.FI

https://www.facebook.com/fbISYY/
https://twitter.com/ISYYH
https://www.instagram.com/isyyuef/
https://www.youtube.com/channel/UCreEvsbAmhmSOPpPFBr7Lqw
https://www.isyy.fi/etusivu.html


Sinulle luodaan SÄHKÖPOSTILAATIKKO 
automaattisesti ja osoitteesi on

 tunnus@student.uef.fi. Kirjaudu 
sähköpostiin ja muihin O365-palveluihin 

antamalla tunnus muodossa tunnus@uef.fi. 
Linkin sähköpostiisi löydät yliopiston etusivulta.

uef.fi

KAMU Käsikirja on jatkuvasti kehittyvä
opiskelijan tietopankki, josta löydät

kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet ja
linkit eri palveluihin.

kamu.uef.fi

TUUDO on maksuton mobiilisovellus (iOS ja Android), jossa voit tehdä 
kurssi- ja tentti-ilmoittautumiset sekä löydät opintosuorituksesi, ruokalistat, 
automaattisen lukujärjestyksen, kampuskartat sekä bussiaikataulut.

tuudo.fi

YAMMER on opiskelijoiden ja henkilöstön sisäisen viestinnän pääkanava, 
jossa kaikilla on mahdollisuus keskustella sekä seurata ja perustaa ryhmiä. 
UEF Opiskelijat -ryhmässä jaetaan kaikkia opiskelijoita koskevaa tietoa ja 
opintoyhteisösi Yammerista saat opiskelualaasi liittyvän tuoreimman tiedon. 
Kannattaa liittyä ja seurata molempia Yammer-ryhmiä. Yammer-linkin löydät 
yliopiston etusivulta ja sinne kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla.

Itä-Suomen yliopistossa on käytössä erilaisia sähköisiä työvälineitä, jotka auttavat 
opiskelussa, työskentelyssä ja viestinnässä. Näiden välineiden avulla saat ajantasaisimman 
tiedon opiskeluasi ja yliopistoa koskevista asioista.

OPINTOYHTEISÖ on tietyn laitoksen, yksikön, 
pääaineen tai koulutuksen opiskelijoille 
muodostettu yhteisö, josta löytyy heille 

kohdennettua tietoa ja esim. tarkennuksia 
Kamun ohjeisiin sekä opiskeluun liittyvät 

yleiset tiedotteet. Opintoyhteisöt ovat Office 
365 -ympäristössä, jonne kirjaudutaan UEF-

tunnuksilla. Listauksen opintoyhteisöistä 
löydät Kamusta.

WEBOODI on tärkein työkalusi opintojesi 
alusta lähtien. WebOodissa teet lukuvuosi-
ilmoittautumisen, ilmoittaudut tentteihin 

ja opetukseen sekä teet HOPSin.

weboodi.uef.fi

UEF// Opiskelijan 
digitaaliset työvälineet

https://kamu.uef.fi/
https://www.uef.fi/en
https://weboodi.uef.fi/weboodi/etusivu.html?Kieli=1
https://www.tuudo.fi/etusivu.html


Olen kipeänä. 
Mihin menen lääkäriin?

Etsi Kamusta
hakusanalla 

Terveydenhuolto

Miten saan 
opiskelijakortin?

Etsi Kamusta
hakusanalla

Opiskelijakortti

Miten täällä 
opiskellaan?
Etsi Kamusta
hakusanalla

Opiskelutaidot

Olen suorittanut 
AMK:ssa ruotsin 

kurssin. Voinko saada 
korvaavuuden? Etsi 
hakusanalla AHOT.

Mitä kaikkia sivuaineita 
täällä voi opiskella?

Etsi Kamusta 
hakusanalla 

Sivuaineopiskelu

Miten haen ulkomaille 
opiskelijavaihtoon? Etsi 
Kamusta hakusanalla

 Vaihto-opiskelu

Mistä löydän 
tenttkirjat? 

Etsi Kamusta 
hakusanalla 
Kurssikirjat

Pääseekö pyörätuolilla 
liikkumaan 

luentosaleissa?
Etsi Kamusta
hakusanalla

Esteettömyys

Mikä on gradu? 
Etsi Kamusta
hakusanalla 

Yliopistosanasto

Kamu auttaa monissa asioissa

Kamu Käsikirja on jatkuvasti kehittyvä opiskelijan tietopankki, josta löydät 
kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet, palvelut ja tiedotteet. Käsikirjasta löytyy tietoa 

sekä uudelle opiskelijalle, opintojaan tekevälle että valmistuvalle opiskelijalle: 
opintohallinnolliset ohjeistukset, tietoa erilaisista opintomahdollisuuksista, vaihto-
opiskelusta, vinkkejä opiskelutaidon kehittämiseen, opinto-oppaat, linkit erilaisiin 

työkaluihin ja palveluihin, opiskeluun liittyvät lomakkeet ja lisäksi hyvinvointiin 
liittyviä vinkkejä.

kamu.uef.fi

https://kamu.uef.fi/


Jotta opintosi käynnistyvät sujuvasti, huolehdi muistilistan asiat kuntoon ennen
 kampukselle saapumista. Laajemman muistilistan linkkeineen löydät osoitteesta 

kamu.uef.fi/uuden-opiskelijan-muistilista

Vastaanota opiskelupaikka ja 
ilmoittaudu yliopistoon 
opintopolku.fi

Hae/etsi asunto, muista 
muuttoilmoitus 
kamu.uef.fi/asuminen

Muista hakea opintotukea ja 
tarvittaessa yleistä asumistukea 
kela.fi

Aktivoi yliopiston käyttäjätunnus 
(mahdollista 1.8. alkaen)
kamu.uef.fi/uef-kayttajatunnus

Hanki opiskelijakortti
pivo.fi, frank.fi

Kirjaudu Ylioppilaiden 
terveydenhuoltopalveluiden 
Self-verkkopalveluun 
yths.fi/self

Perehdy opinto-oppaaseesi 
kamu.uef.fi/opinto-oppaat 
Sisältyykö syyslukukauteesi 
kielikeskuksen kieli- tai 
viestintäopintoja > ilmoittaudu 
Weboodissa viimeistään 5.9.2020!

Tutustu oppiaineesi materiaaliin 
kamu.uef.fi > oppiaineen 
materiaalit

Tutustu tuutorointikäytäntöihin 
kamu.uef.fi/vertaistuutorointi

Rekisteröidy kirjaston asiakkaaksi 
uef.fi/kirjasto

Uuden opiskelijan muistilista

Perehdy uuden opiskelijan 
materiaaliin ja KAMUun 
kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle

Lataa mobiilisovellus ja käy läpi 
Tuudon orientaatiopolku 
kamu.uef.fi/tuudo

Voit rekisteröityä SYKETTÄ 
liikuntapalveluiden käyttäjäksi 
sykettä.fi

Seuraa yliopiston ja ylioppilas-
kunnan opiskelijaviestintää
kamu.uef.fi > opiskelijaviestintä

Muita tärkeitä toimijoita ja 
osoitteita

Itä-Suomen yliopiston 
ylioppilaskunta (ISYY) 
isyy.fi

Kielikeskuksen opintoyhteisö 
(pääset sivustolle aktivoituasi 
käyttäjätunnuksen) 
uef.fi/kielikeskus/opintoyhteiso

Opintopalvelut (OPI) 
uef.fi/opintopalvelut

Opintopsykologi 
kamu.uef.fi > opintopsykologi

Ravintolat 
uef.fi/kampusravintolat

Tietotekniikkapalvelut
uef.fi/tipa

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO   Joensuu  |  Kuopio

https://opintopolku.fi/wp/fi/
https://kamu.uef.fi/student-book/asuminen/
https://www.kela.fi/
https://kamu.uef.fi/student-book/uef-kayttajatunnus/
https://pivo.fi/
https://www.frank.fi/
https://www.yths.fi/asiointi/self-verkkopalvelu/
https://kamu.uef.fi/student-book/opinto-oppaat/
https://kamu.uef.fi/
https://kamu.uef.fi/student-book/vertaistuutorointi/
www.uef.fi/kirjasto
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
https://kamu.uef.fi/student-book/tuudo/
https://xn--sykett-gua.fi/
https://kamu.uef.fi/
https://www.isyy.fi/etusivu.html
https://studentuef.sharepoint.com/sites/Kielikeskuksenopintoyhteis
www.uef.fi/opintopalvelut
https://kamu.uef.fi/
https://www.uef.fi/fi/kampusravintolat
www.uef.fi/tipa
https://www.facebook.com/itasuomenyliopisto.UEF/
https://www.instagram.com/uniuef/?hl=fi
https://twitter.com/UniEastFinland
https://www.youtube.com/user/uefvideot
https://www.linkedin.com/school/university-of-eastern-finland/



