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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


  
 

Smart Start // UEF 
 

ENSIMMÄISEN VIIKON AIKATAULU  

Uusille opiskelijoille järjestetään orientaatio yliopisto-opintoihin –opintojakso (ORI), joka 

helpottaa opintojen aloittamista uudessa ympäristössä. Opintojakso sisältää verkossa kai-

kille yhteisiä opintopalveluiden (OPI) tilaisuuksia sekä oman oppiaineen järjestämää ohjel-

maa. Tarkasta voimassaolevat aikataulut, paikat ja sisällöt osoitteesta kamu.uef.fi/orientaa-

tion-aikataulu, tässä esitettyihin tietoihin voi tulla muutoksia syksyyn mennessä. Ensimmäi-

sellä viikolla pääset myös biologian opintojen pariin, kun biologian perusopintojen kaksi 

kurssia alkavat: Eliökunnan monimuotoisuus, joka tutustuttaa esitumallisten, kasvien ja 

eläinten rakenteeseen ja toimintaan, sekä Solu- ja molekyylibiologian perusteet, jossa käy-

dään läpi solubiologian, biokemian ja molekyylibiologian keskeistä sisältöä. 

Uudet opiskelijat jaetaan ensimmäisenä päivänä ryhmiin, joilla on oma vertaistuutori (toi-

sen vuosikurssin biologian opiskelijat). He neuvovat kaikissa käytännön asioissa, jotta pää-

set sujuvasti opintojen alkuun. Lisäksi vertaistuutorit tarjoavat illanviettotapahtumia, joten 

sinun ei tarvitse välttämättä varata omaa tekemistä illoillekaan.  

Jo ennen syyskuuta rehtorit järjestävät opiskelijoiden TIETOTORIn keskiviikkona 12.8. klo 12-

13. Ensimmäinen puoli tuntia käydään läpi uusia opiskelijoita koskevia asioita, jonka jälkeen 

käsitellään kaikkia opiskelijoita koskevaa syksyn opetusta. Tietotorille pääsee linkistä: 

https://www.uef.fi/live1/. Tilaisuuden aikana kysymyksiä ja kommentteja voi esittää Prese-

mossa: https://presemo.uef.fi/uefopiskelijatietotori120820  

TIISTAINA1.9. 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.30 – 9.00 verkossa Akateemisen rehtorin vuorovaikutteinen livetuokio  

10.00 – 11.15 Alkukivet + Natura 
Tapaaminen oppiainetuutorin ja vertaistuutoreiden 
kanssa 

11.15 – 12.15 Natura Lounas vertaistuutoreiden kanssa 

12.15 – 13.00 Natura Laitosjohtajan tervehdys 

13.15 – 15.00 Kerubi Stadion  Oppiaineen henkilökunnan esittelytilaisuus 

16.00 -  Toimintaa vertaistuutoriryhmässä 

 



  
 
KESKIVIIKKONA 2.9 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

9.30—13.45 verkossa Seniorituutorit päivystävät 

10.00, 11.00, 
12.30 ja 13.30 

verkossa Tutustuminen IT-palveluihin (tietotekniikkapalvelut 

10.00 ja 13.30  verkossa Ylioppilaskunta esittäytyy (ISYY)  

10.30 ja 12.30 verkossa Erasmus vaihdon verkosto (ESN Joensuu) 

11.00- verkossa Opiskelijan työkalut (opintopalvelut) 
11.00, 11.45 ja 
12.15 

verkossa Vaihto-opiskelu info (kansainvälinen liikkuvuus) 

11.00 ja 13.30 verkossa Henkilökohtainen uraohjaus (urapalvelut) 

koko päivän verkossa Sivuaineinfo (opintopalvelut) 

koko päivän https://sykettä.fi SYKETTÄ -korkeakoululiikunta 

15.00 - Natura, kampus Naturaan ja Kampukseen tutustuminen (tuutoriyhmä) 

 

TORSTAINA 3.9. 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.15 - 10.00 verkossa Eliökunnan monimuotoisuus (ElMo) 1. luento 

10.15 - 12.00 verkossa Solu- ja molekyylibiologian perusteet 1. luento  

14.00 -15.00 Natura Harrastustoiminta esittely 

 

PERJANTAINA 4.9. 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.00-9.00 verkossa Opintopsykologi päivystää 

9.00 ja 10.15 verkossa Tutustuminen IT-palveluihin (tietotekniikkapalvelut) 

9.00 ja 10.15 verkossa Vaihto-opiskelu info (kansainvälinen liikkuvuus) 

9.15 ja 10.15 verkossa Hyvinvointipalvelut (Opintopsykologi) 

9.45 verkossa Opiskelijan työkalut (opintopalvelut) 

koko päivän verkossa Opiskelija-asunnot Joensuussa (Joensuu Elli) 

koko päivän verkossa Sivuaineinfo (opintopalvelut) 

9.30 verkossa  Joensuun urheiluakatemian esittely 

9.00 verkossa Kielikeskuksen työpaja 

12.15 -14.00 verkossa ElMo:n luento 

  
 

OPINTOJEN OHJAUS 
Opiskelun yleistä neuvontaa annetaan opintopalveluissa, jossa neuvotaan mm. opintotu-

keen, asumiseen ja ulkomailla opiskeluun liittyvissä yleisissä asioissa sekä annetaan esim. 

tietoteknillisiä tukipalveluja. Opintoihin liittyvissä hallinnollisissa kysymyksissä, kuten 

opinto-oikeutta, tutkintoja, oikeusturvaa jne. koskevissa asioissa neuvoja saa OPI:n lisäksi 

tiedekunnan koulutuspäälliköltä, Kaisa Laitiselta. Useat opiskeluhallinnolliset asiat hoituvat 

sähköisesti lomakkeilla. Biologian oma opintosihteeri, Seija Hämäläinen, hoitaa mm. kurs-

sien ja opintojen suorituskirjaukset, opinnäytetöiden aloitussopimukset sekä arvioinnit 

opintorekisteriin. Lisäksi hän valmistelee tutkintojen rekisteröinnin ja hän koostaa pyynnös-

täsi opintokokonaisuutesi ja sulkee ne tutkinnon hakemista varten. 

Yliopisto-opiskelu on itsenäistä. Päätät itse, mitä tavoittelet opinnoistasi, mitä aiot opiskella 

ja missä aikataulussa. Biologian koulutusohjelman opetussuunnitelma on laadittu siten, 

että opiskelija suorittaa luonnontieteiden kandidaatin (LuK) opinnot kolmen ja filosofian 

maisterin (FM) opinnot kahden vuoden aikana. Opintojen runkona toimii vuosikurssikohtai-

nen lukujärjestys ja sinua auttaa oppiainetuutori. 2020 aloittavien opiskelijoiden oppiai-

netuutori on kalabiologian yliopistotutkija Hannu Huuskonen. Hän neuvoo opintojen suun-

nittelussa ja muissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä koko opiskelusi ajan. Kirjaat heti 

opintojen alkuvaiheessa suunnitelmasi ja alustavan ajoituksen henkilökohtaiseksi opinto-

suunnitelmaksi eli HOPSiksi WebOodi -järjestelmässä ja se lähetetään kommentoitavaksi ja 

hyväksyttäväksi oppiainetuutorillesi. HOPS kuuluu tutkintovaatimukseen ja se on työkalu, 

joka auttaa sinua hahmottamaan tutkintorakenteen, tavoitteesi sekä jäntevöittää opintojen 

aikataulutusta. Oppiainetuutorin lisäksi opintojaksojen opettajat ja vastuuhenkilöt antavat 

varsinkin omien opintojaksojensa suorittamista koskevaa ohjausta. Opintosuunnitelma ei 

ole sitova ja sitä tarkistellaan opintojen edetessä ja LuK-opintojen lopussa päivität HOPSin 

samalla, kun laadit FM-tutkintoon suuntaavan HOPSin. 

HOPSia tehdessä huomioidaan opiskelijan aiemmat opinnot, jotka pyritään pääsääntöisesti 

lukemaan hyväksi LuK-tutkintoon. Opintojaksojen mahdolliset korvaavuudet tulee hyväk-

syttää laitoksen AHOT (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen) -vastuuhenkilöillä, Sari 

Kontunen-Soppelalla tai Vesa Paajasella. Ennen tutkinnon hakemista HOPS hyväksytetään 
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oppiaineen vastuuhenkilöllä, Sari Kontunen-Soppelalla tai Vesa Paajasella. Myös heiltä saa 

muutenkin apua opintojen suorittamiseen ja valintoihisi. Muiden oppiaineiden neuvontaa 

antavat amanuenssit, opettajat ja ohjelmakoordinaattorit oppiaineesta riippuen. Henkilöi-

den tiedot löytyvät https://kamu.uef.fi/student-book/opintoneuvonta-tiedekunnissa/ 

OPINTOJEN RAKENNE 
Kandidaatin- ja maisterintutkinnon rakenteeseen kannattaa tutustua jo opintojen alussa. 
Löydät tietoa opintojen rakenteesta tämän oppaan lisäksi myös: 

 Weboodista https://weboodi.uef.fi/weboodi/etusivu.html 
 Biologian opintoyhteisöstä https://studentuef.sharepoint.com/sites/biolo-

gianopintoyhteiso 
 Yliopiston KAMU:sta: https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/uudelle-opiskelijalle/ 

 
Myös seuraavista linkeistä löytyy hyödyllistä tietoa koko opintojen ajan: 

 Yliopiston nettisivu: http://www.uef.fi/fi/etusivu  
 Yammer ryhmistä: https://www.yammer.com/uef.fi/#/home (Liity ainakin ”Biology 

learning community” -ryhmään) 
 Biologian ainejärjestön (Mikrovillus ry) kotisivut: http://www.mikrovillus.fi/ 
 Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunnan sivut: https:/Weboisyy.fi/  

 
Kandidaatin (180 op) ja maisterin (120 op) tutkintojen opintorakenteet yleisellä tasolla. 

 
Tutkintorakenne 

Biologian 
opettaja 
LuK (op) 

Biologi 
LuK 
 (op) 

Biologian 
opettaja FM 

(op) 

Biologi  
FM  
(op) 

HOPS-opinnot 5 5 1 1 
Kieli- ja viestintäopinnot 10 10 2 2 
Metodiopinnot 10 10   
Ymp.tieteen ja biologian perusopinnot 30 30   
Biologian aineopinnot  40 50   
Erikoistavat aineopinnot  20   
Biologian syventävät opinnot (sis. Pro gradu)   60 (20 tai 40) 80 (40) 
Sivuaineopinnot 85 50-55 35 25-33 
Vaihtoehtoiset/muut opinnot  0-5 20 0-33 

Opiskelu on monimuotoista, opiskelijakeskeistä sekä aktivoivaa ja opintoihin kuuluvat olen-

naisena osana luentoja täydentävät laboratorioharjoitukset ja maastokurssit. Osallistut 

myös monivuotiseen uraohjaukseen, jolla saa tietoa erilaisista biologien työtehtävistä ja 

uramahdollisuuksista. Lisäksi pääset tutustumaan tutkimustyöhön heti opintojesi alkuvai-

heessa. Modernit oppimisympäristöt mahdollistavat yhteisen opetuksen samanaikaisesti 

molemmilla kampuksilla.  

  
 
Kandidaatin opintojen opintojaksot koodeittain ja ohjeellinen ajoitus lukukausittain 
 

HOPS-, YLEIS-, KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 15 op 
1. 2. 3. 

s k s k s k 
1131000 Orientaatio yliopisto-opintoihin 1 op X         

3121001 HOPS-työskentely kandidaatin tutkinnossa 1 op X X       

3121008 Biologin urakurssi 3 op X X X X X X 
8013225 Ruotsia biologian ja ympäristötieteen opiskelijoille 3 op    X   X  

8011449 Puheviestintä luonnontieteiden ja metsätieteiden opiskelijoille 2 op        X  

8011203 Kirjoitusviestintää biologian ja metsätieteiden opiskelijoille 2 op         X 
8013205 English Acad. Reading Skills for Biology and Environment Science 2 op         X 
8024000 Biologian tiedonhaku 1 op         X   
METODIOPINNOT 10 op             
3410101 Kemian perusteet 6 op X         

3622230 Tilastotieteen johdantokurssi 3 op    X     

3710312 Taulukkolaskennan perusteet ympäristö- ja biotieteilijöille 1 op  X       

YMPÄRISTÖTIETEEN JA BIOLOGIAN YHTEISET PERUSOPINNOT 30 op             
3710120 Eliökunnan monimuotoisuus 7 op X         

3710121 Solu- ja molekyylibiologian perusteet 8 op X         

3710122 Ekologian perusteet ja ekosysteemien toiminta 7 op  X       

3710123 Ympäristöriskit ja ympäristöterveys 8 op    X         
BIOLOGIAN AINEOPINNOT 40 op             
3122243 Eläinfysiologia ja –histologia 5 op    X     

3122230, 3122237 Eläinten lajintuntemukset 1 & 1 op X X       

3122247 Eläintieteen kenttäkurssi 1 op  X       

3122223 Kehitysbiologia 2 op    X   X  

3122204 Biokemian perusteiden harjoitukset 2 op X         

3122248 Eliökunnan monimuotoisuuden harjoitukset 3 op X         

3122246 Genetiikka ja evoluutiobiologia 5 op   X       

3122244 Kasvibiologia 5 op     X     

3122245 Kasvi- ja sienitieteen kenttäkurssi 3 op    X     

3122231 Kasvien lajintuntemus 2 op  X       

3122227 Kandidaatin tutkielma 10 op        X X 
3122228 Kypsyysnäyte          

 BIOLOGI-LINJALLE LISÄKSI AINEOPINNOT 10 OP:          

3122226 Tutustuminen tutkimusryhmään 3 op    X X X X 
  Vaihtoehtoiset kirjatentit, muut valinnaiset (3-7 op) X X X X X X 
ERIKOISTAVAT AINEOPINNOT 20 OP (vain biologi linjalla ja valitaan vain toinen):             
EKOLOGIAN ERIKOISTAVAT AINEOPINNOT 20 op          

3122202 Ekologian kenttäkurssi 5 op    X  X  

3122256 Populaatio- ja yhteisöekologian harjoituskurssi 5 op   X  X  

3710249 Maaperä ja ekosysteemit 5 op tai kirjatentti   X X X X 
3122233 Eläinten laaja lajintuntemus, selkärankaiset 2 op    X  X 
3122232 Eläinten laaja lajintuntemus, selkärangattomat 2 op    X X X X 
3122234 Kasvien laaja lajintuntemus 3 op     X  X 
3122235 Eliökokoelman laatiminen 4 op    X X X X 
MOLEKYYLIBIOLOGIAN JA BIOKEMIAN ERIKOISTAVAT AINEOPINNOT 20 op          

3122251 Soluviljely ja geeninsiirto 4 op      X  X 
3122253 Molekyylibiologian menetelmät 6 op       X  X 
3122254 Proteiinien biokemia 6 op       X  X 
3122255 Solu- ja molekyylibiologian kirjatentti 4 op      X X X X 
SIVUAINEOPINNOT (väh 50 op)  (X) X X X X 

 
 

INEOPINNOT 
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INEOPINNOT 



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

tutkinnon rakenne määrittelee pitkälti sivuaineen valintaa ja laajuutta. Valinnan voi tehdä 

oman kiinnostuksen, laitoksen suositusten, tulevan ammatin ja työelämän yleisten odotus-

ten mukaisesti. Biologin vaihtoehdossa sivuaineiksi (25+25 op) voi valita mikä tahansa omaa 

kiinnostusta tukevan oppiaineen. Oleellista on, että tutkinnosta muodostuu mielekäs ja 

mielenkiintoinen kokonaisuus, joka tukee työelämään sijoittumista. Kattava kuvaus tarjolla 

olevista sivuaineopinnoista ja opintokokonaisuuksista löytyy KAMU:sta opiskelijan käsikir-

jasta. 

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

opiskella yliopistossa tarjolla olevia aineita lähes rajoituksetta. Kuitenkin joissain oppiai-

neissa (esim. englannin kieli, psykologia, lääketiede) sivuaineopiskelijoiden määrää on rajoi-

tettu ja kaikkea opetusta ei tarjota sekä Joensuun että Kuopion kampuksilla. Joitakin sivuai-

neita voi suorittaa myös verkko-opintoina ja opiskelijavaihdossa ulkomailla suoritettuja ko-

konaisuuksia voidaan myös hyväksyä sivuaineina. Oppiainetuutorilta saa lisätietoa eri sivu-

aineista. 

Ympäristö- ja biotieteiden laitos tarjoaa sivuaineina biokemian ja hydrobiologian perusopin-

tojen ja ympäristötieteen aineopintojen (Kuopiossa) kokonaisuudet. Näiden lisäksi muiden 

laitosten opinnoista mm. kemia, tilastotiede, tietojenkäsittelytiede tai jokin muu luonnon-

tieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan oppiaine, maantiede, yhteiskuntapolitiikka, oikeus-

tieteelliset sivuaineet (esim. ympäristöoikeus) tai liiketaloustieteelliset sivuaineet ovat olleet 

suosittuja vaihtoehtoja.  

Biologian aineenopettajan kelpoisuuden antaviin aineenopettajan pedagogisiin opintoihin 

on haku kerran vuodessa keväisin ja siihen voidaan valita enintään 15 biologian pääai-

neopiskelijaa. Valinta aineenopettajan pedagogisiin opintoihin perustuu soveltuvuuskokee-

seen, jossa arvioidaan opiskelijan edellytyksiä opettajan tehtävään. Biologian aineenopetta-

jan vaihtoehdossa opiskelijan on suoritettava kahden opetettavien aineen opintojen lisäksi 

aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op). On suositeltavaa, että niistä sisällytetään 

luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkintoon 25 op, mutta ne voidaan myös suorittaa ko-

konaisuudessaan vasta filosofian maisterin (FM) tutkinnon osana. Pedagogisia opintoja 

  
 
koordinoi soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto filosofisessa tiede-

kunnassa. Koulujen perusopetuksessa ja lukiossa opetettavien aineiden yhdistelmänä on 

yleensä biologia-maantieto, joissakin kouluissa myös biologia-kemia. Perusopetuksessa ai-

neenopettajan vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, opetussuunnitelman mukai-

sesti suoritetut perus- ja aineopinnot opetettavissa aineissa sekä opettajan pedagogiset pe-

rus- ja aineopinnot. Lukion aineenopettajalta vaaditaan lisäksi aineenopettajakoulutuksen 

mukaiset syventävät opinnot yhdessä opetettavassa aineessa. 

    
SIVUAINEISTA LÖYDÄT TIETOA KAMUSTA: 
SIVUAINEET JA MUUT OPINNOT KOHDASTA 

 

VAIHTO-OPINNOT 

Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ulkomaisissa yliopistoissa. Itä-

Suomen yliopisto on mukana useissa vaihto-ohjelmissa, joihin osallistuu satoja ulkomaisia 

yliopistoja. Ulkomailla opiskelua suositellaan suoritettavaksi pääsääntöisesti toisen opinto-

vuoden jälkeen, ja tarkoituksena on, että suoritetut opinnot luetaan hyväksi tutkintoon, jot-

tei opiskeluaika pitkity vaihdon takia. Vaihtoon voi lähteä kerran kutakin tutkintoa kohti, eli 

sekä LuK-tutkinnon että FM-tutkinnon aikana. Lisätietoja asiasta antaa Kansainväliset liikku-

vuuspalvelut ja biologian kv-yhdyshenkilö Jarkko Akkanen.  

TUTKINNON OSAAMISTAVOITTEET 
OPISKELUN YLEISET TAVOITTEET  

LuK-tutkintoon johtava koulutus antaa tutkinnon pää- ja sivuaineiden perusteiden tunte-

muksen sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen, valmiudet tieteelliseen ajatteluun 

ja tieteellisiin työskentelytapoihin, edellytykset ylempään korkeakoulututkinto koulutuk-

seen ja jatkuvaan oppimiseen, edellytykset hankkimansa tiedon soveltamiseen työelämässä 

ja riittävät viestintä- ja kielitaidot.  

Filosofian maisterin tutkintoon johtavan koulutus antaa opiskelijalle pääaineen hyvän tun-

temuksen ja sivuaineiden perusteiden tuntemuksen, valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteel-
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listen menetelmien soveltamiseen, valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantunti-

jana ja kehittäjänä, valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen ja hyvän viestintä- ja kielitai-

don. 

YMPÄRISTÖ- JA BIOTIETEIDEN PÄÄAINEET JA TUTKINNOT 

Ympäristö- ja biotieteiden laitoksella on kaksi oppiainetta: biologia ja ympäristötiede. Laaja-

alainen kandidaattiohjelma sisältää kaikille yhteisiä ympäristötieteen ja biologian perus-

opintoja, jotka antavat kattavan yleiskuvan biosfäärin ilmiöistä solutasolta ympäristöriskei-

hin. Yhteiset perusopinnot suoritettuasi voit kiinnostuksesi mukaisesti suunnata opintosi 

neljän vaihtoehtoisen opintopolun mukaan: ympäristöteknologian ja ympäristöterveyden 

tai ympäristöbiologian linjat Kuopion kampuksella, biologin tai biologian aineenopettajan 

linjat Joensuun kampuksella. Perusopinnot voi suorittaa molemmilla kampuksilla, ja myös 

kampuksen vaihto on mahdollista ensimmäisen lukukauden jälkeen. Koulutusohjelma tar-

joaa siten erittäin joustavat opiskelumahdollisuudet. 

Biologian alan perustutkinnot ovat luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) ja filoso-

fian maisterin tutkinto (120 op). Kummassakin tapauksessa tutkinnot ovat nimeltään luon-

nontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri ja oppiaineen mukaisesti biologia. Biologin 

vaihtoehdossa opinnot voi suunnata jo aineopintovaiheesta alkaen tukemaan valittua eri-

koistumisalaa. Aineenopettajakoulutukseen haetaan aikaisintaan ensimmäisen vuoden 

opintojen jälkeen. On hyvä muistaa, että koulutusohjelma ei juurikaan eroa eri vaihtoeh-

doissa, jolloin siirtyminen aineenopettajan ja biologin vaihtoehtojen välillä opintojen aikana 

on mahdollista. 

Biologian aineopinnot laajentavat osaamistasi eliöiden rakenteeseen ja toimintaa sekä la-

jeista ja evoluutiosta ja biologin vaihtoehdossa erikoistavia opintoja ekologiasta tai mole-

kyylibiologiasta ja biokemiasta. Sivuaineopintojen sekä vapaasti valittavien opintoja avulla 

suuntaat tutkintosi oman kiinnostuksen mukaiseksi. Kandidaatintutkielma edelleen syven-

tää tietojasi tutustuttamalla sinua kiinnostavan biologian aiheen tutkimuskirjallisuuteen.  

Ympäristöbiologian maisterin tutkinto sisältää biologian syventävät opinnot sekä muita 

opintoja. Biologian aineenopettajalinjalla on pääaineen ja toisen opetettavan aineen lisäksi 

jatkettava aineenopettajan pedagogisia opintoja. Lähes kaikki biologian syventävät opinnot 

  
 
tarjotaan englannin kielellä ja ne järjestetään pääosin joka toinen vuosi. Niiden ajoitus kan-

nattaa tarkistaa WebOodista tai Biologian opintoyhteisöstä. Syventävien opintojen kurs-

seille pääsee, kun on suorittanut kandidaatin tutkielma-opintojakson. Monet syventävien 

opintojen opinnot liittyvät oppiaineessa tehtävään korkeatasoiseen tutkimukseen. Ympä-

ristö- ja biotieteiden laitoksen tutkimuksen vahvuusalat ovat Joensuussa ilmastonmuutos ja 

ympäristönmuutoksen biologia maa- ja vesiekosysteemeissä. 

BIOLOGIAN ALAN ASIANTUNTIJOIDEN 
TYÖMARKKINAT 
Koulutusohjelma tarjoaa valmiudet työskennellä ympäristö- ja bioalan tutkimus- ja asian-

tuntijatehtävissä yliopistojen, tutkimuslaitosten, valtionhallinnon, koulujen ja muiden oppi-

laitosten sekä yritysmaailman palveluksessa; joko kotimaassa tai kansainvälisissä tehtä-

vissä. Joensuusta valmistuneet biologian aineenopettajat ovat opetusalalla suosittuja laaja-

alaisen osaamisensa vuoksi. Vastaavasti kandidaatintutkinto biologin vaihtoehdossa tarjoaa 

perusosaamista, jolle on tarvetta useassa maisteriohjelmassa. Useat Joensuun ympäristö-

biologian maisteriohjelmassa opiskelevat suorittavat opinnäytetyönsä kampuksen ulko-

puolella erilaisissa biotieteen alan yrityksissä tai valtion tutkimuslaitoksissa tai vaihto-opin-

tojensa aikana ulkomailla. Maisterivaiheen englanninkielisyys vahvistaa työllistymismahdol-

lisuuksia myös kansainvälisillä työmarkkinoilla ja tarjoavat myös erinomaisen väylän jatko-

opintoihin. 

ONNITTELUT OPPIAINETUUTORILTA 
TULEVALLE BIOLOGILLE!  
Itä-Suomen yliopiston Ympäristö- ja biotieteiden laitoksen nimit-

tämänä oppiainetuutorinasi toivotan Sinut lämpimästi tervetul-

leeksi opiskelemaan biologiaa Joensuun kampukselle. Ja onnit-

telut loistavasta opiskeluvalinnasta! 
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ONNITTELUT OPPIAINETUUTORILTA 
TULEVALLE BIOLOGILLE!  
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telut loistavasta opiskeluvalinnasta! 



  
 
Sinun on otettava opiskelupaikka vastaan opintopolku.fi/Oma opintopolku -palvelussa vii-

meistään 22.7. (tai varasijalta tulevat 3.8. saakka). Tämän lisäksi sinun pitää ilmoittautua 

31.8. mennessä Itä-Suomen yliopiston opiskelijarekisteriin läsnäolevaksi. Voit ilmoittautua 

heti, kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja se tehdään samassa paikassa, opinto-

polku.fi/Oma opintopolku. Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta ja kaikista muistakin opis-

kelun aloittamiseen liittyvistä keskeisistä asioista löytyy KAMUsta https://kamu.uef.fi/uu-

delle-opiskelijalle/. Ilmoittaudu mahdollisimman pian, niin saat käyttäjätunnukset yliopiston 

verkkoon ja opiskeluun liittyviin käyttöjärjestelmiin ja pääset tutustumaan erilaisiin materi-

aaleihin. Kamussa on esimerkiksi https://www.uef.fi/web/envbio/joensuun-kampus -linkin 

alla lisätietoa opintojen aloittamisesta Joensuussa. Uusien opiskelijoiden tulee myös suorit-

taa Digistartti eli Moodle-kurssialustalle rakennettu perehdyttämispaketti yliopiston digitaa-

lisista työkaluista. Digistartti aukeaa 3.8. ja tarkemmat tiedot siitä löydät KAMUsta. 

Varsinkin opintojesi ensimmäisinä viikkoina on tukenasi vertaistuutorit minun lisäkseni. Ta-

paat vertaistuutorit ja allekirjoittaneen tiistaina 1.9. klo 10.00 Carelian ja Auroran välissä 

alkukivien luona (Yliopistokatu 4). Tutustut päivän aikana myös laitoksen johtajaan ja biolo-

gian henkilökuntaan. Verkossa järjestettävä Orientaatio yliopisto-opiskeluun -opintojakso 

antaa sinulle perusvalmiudet opiskeluun yliopistossa ja omien opintojen suunnittelussa. 

Huomaa kuitenkin, että koronavirustilanne voi aiheuttaa muutoksia aikatauluihin ja tapaa-

mismuotoihin. Ota minuun yhteyttä jos kuulut riskiryhmään, niin voimme ottaa turvallisuu-

tesi huomioon. 

Opintojen aloittaminen voi merkitä sinulle uudelle paikkakunnalle muuttamista ja ainakin 

uuden elämänvaiheen aloittamista. Tulet tutustumaan yliopisto-opiskeluun, moniin uusiin 

ihmisiin sekä opiskelijaelämään. Jo fuksi-vuotena kannattaa miettiä omia tavoitteita niin 

opiskelun kuin työurankin suhteen; hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Oppiainetuutorinasi 

olen auttamassa sinua opintojen suunnittelussa ja se konkretisoituu ainakin kun laadimme 

yhdessä sinulle henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi.  

Syyskuun alussa nähdään, Hannu Huuskonen  

 

 

  
 

OPISKELIJATUUTORIT SANOVAT MOI!  
Hurjasti onnea opiskelupaikasta ja tervetuloa opiskelemaan ympäristö- ja biotieteitä Joen-

suuhun kanssamme! Täällä kirjoittelevat ja teitä odottavat tuutorinne Hanna, Mirke, Heikki 

ja Miia. Yliopiston alku voi olla jännittävää aikaa ja uutta informaatiota tulee paljon. Joensuu 

on kaunis ja aktiivinen opiskelijakaupunki, emmekä malta odottaa, että pääsemme esittele-

mään sitä teille. Helpottaaksemme teidän opiskelujen alkua kokosimme mahdollisimman 

yksinkertaisen ja kattavan muistilistan asioista, jotka tulee muistaa tehdä ennen ensim-

mäistä päivää (1.9.):  

OTA OPISKELUPAIKKA VASTAAN JA ILMOITTAUDU YLIOPISTOON  

Ennen yliopistoon ilmoittautumista sinun on otettava opiskelupaikka vastaan sähköisesti 

osoitteessa opintopolku.fi Oma opintopolku-palvelussa. Yliopistoon ilmoittautuminen hoi-

tuu samassa paikassa. Ilmoittautua voi heti paikan vastaanoton jälkeen tai viimeistään 31.8. 

Jos et ota paikkaa vastaan ja ilmoittaudu yliopistoon, menetät opinto-oikeutesi. Muista siis 

tehdä nämä ajoissa!  

HAE ASUNTOA  

Asuntohakemus kannattaa laittaa Joensuun Ellille (joensuunelli.fi) heti kun mahdollista. Yk-

sityisiltä vuokranantajilta voi löytyä myös edullisia asuntoja. Jos et ole löytänyt asuntoa ja 

syyskuun ensimmäinen päivä alkaa olla jo pelottavan lähellä, ota yhteyttä osoitteeseen 

housing@uef.fi tai laita viestiä meille tuutoreille niin yritämme parhaamme mukaan järjes-

tää hätämajoitusta.  

HAE OPINTOTUKEA JA YLEISTÄ ASUMISTUKEA  

Tämäkin kannattaa tehdä heti kun olet saanut opiskelupaikan, sillä Kelan palvelut tulevat 

varmasti ruuhkautumaan. Tarkemmat ohjeet osoitteesta www.kela.fi/opintotuki-nain-haet 

Huom! Jos muutat Joensuuhun jo ennen syyskuuta, voit hakea jo kesäkuukausilta yleistä 

asumistukea Kelalta.  

MAKSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN JÄSENMAKSU  

Maksu on kaikille Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille pakollinen ja sisältää mm. oikeuden 

käyttää yliopiston terveydenhuoltopalveluita, opiskelijakortin ynnä muuta hyödyllistä. ISYY 
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tarjoaa myös pienestä lisämaksusta erilaisia liikunta- ja vapaa-ajanpalveluita. Lisää tietoa 

ISYY:stä, jäsenmaksusta ja palveluista osoitteessa: www.isyy.fi/palvelut/jasenyys/jasen-

maksu-ja-ilmoittautuminen.html  

AKTIVOI YLIOPISTON KÄYTTÄJÄTUNNUS JA TILAA OPISKELIJAKORTTI  

Tunnuksen voit aktivoida 1.8. alkaen osoitteessa www.uef.fi/web/tipa/uef-tunnuksen-akti-

vointi. Tunnuksen aktivoinnin jälkeen voi myös ottaa haltuun Tuudo:n ja Frank:n app:it. Tuu-

dosta löytyy paljon opiskelussa hyödyllisiä juttuja kuten kurssiaikataulut, kampuksen kartta, 

uutiset ja ehkä tärkeimpänä lounaslistat. Frank puolestaan on digitaalinen opiskelijakortti, 

joka käy esim. kampuksen ruokaloissa. Opiskelijakortti on hyvä olla tilattuna jo ennen yli-

opiston alkua, jotta esim. ruokailu sujuu helposti ja edullisesti yliopistolla jo ensimmäisellä 

viikolla. Kortin voi tilata osoitteessa www.frank.fi/opiskelijakortti/ 

TILAA BIOLOGIAN OPPIKIRJA  

Ensimmäisen vuoden kurssit perustuvat pitkälti yhteen kirjaan (Biology: A Global Approach, 

Neil. A Campbell, Jane B. Reece), joka olisi hyvä olla jokaisella opiskelijalla. Kirja on englan-

niksi, mutta on todella kattava ja hyödyllinen, sekä antaa tietysti hyvän mahdollisuuden pa-

rantaa englanninkielentaitoja! Vaihtoehtoisesti yliopiston kirjastosta löytyy muutamia lai-

nattavia versioita, joita voi käyttää Moodle-materiaalin tukena opiskeluissa.  

TUTUSTU KAMUN UUDEN OPISKELIJAN ENNAKKOMATERIAALIIN JA LIITY FUKSIEN 

FACEBOOK-RYHMÄÄN  

Sivuilta löytyy paljon tärkeää tietoa ja ohjeistusta opintojen aloittamisesta. 

https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/. Ryhmään - tai Facebook:iin – liittyminen ei ole 

suinkaan pakollista. Ryhmässä kuitenkin voi helposti pitää yhteyttä ja tutustua jo ennakkoon 

tuleviin opiskelijakavereihin ja tuutoreihin. Ryhmä löytyy Facebookista nimellä Biologian 

fuksit Joensuu 2020.  

Sitten vielä tärkeimpänä tehtävänänne on osallistua 1.9. alkavaan orientaatio yliopisto-opin-

toihin -opintojaksolle. Kokoonnumme klo 10.00 alkukiville, jotka sijaitsevat Carelia- ja Au-

rora- rakennusten välissä. Tunnistat meidät keltaisista haalareista ja Mikrovillus-kyltistä. Jos 

saavut myöhässä ja et löydä meitä, olemme mitä luultavimmin Natura-rakennuksessa. En-

simmäisellä viikolla tulee olemaan riittoisasti illanviettotapahtumia, joten ei välttämättä 

  
 
kannata varata joka illalle muuta tekemistä. Yhteiset vapaa-ajan vietot jatkuvat myös mitä 

todennäköisimmin viikonlopulle asti. Tarkempaa tietoa yliopiston alusta ja aikataulusta tu-

lee löytymään osoitteesta https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/  

Syksyä (ja teidän saapumistanne) innolla odottaen, tuutorinne Hanna, Mirke, Heikki ja Miia 

ENSIMMÄINEN VUOSI 
Ensimmäisen vuoden opintojen päämääränä on ympäristö- ja biotieteiden perusopintojen 

kokonaisuuden suoritus, minkä lisäksi suoritetaan joitain aineopintotason kursseja erityi-

sesti lajiston oppimiseen liittyen. Ensimmäisen vuoden kohdalla sinun ei tarvitse tehdä juu-

rikaan henkilökohtaisia opintosuunnitelmia mutta viimeistään kevään aikana on tehtävä 

suunnitelmia seuraaville opintovuosille (sivuaine valintoja) ja harkita haluaisitko ehkä suun-

tautua biologian aineenopettajaksi ja ottaa osaa valintakokeeseen. Toisen opiskeluvuoden 

aikana tavoitteena on suorittaa lähes kaikki loput biologian aineopintokurssit ja runsaasti 

sivuaineopintoja. Tällöin kolmannelle vuodelle jäävät kandidaatintutkielma, sivuaineiden 

täydentäminen ja mahdolliset erikoistavat aineopinnot. Ilmoittaudu kursseille WebOodin tai 

Tuudon kautta viimeistään 2 viikkoa ennen kurssin alkua. 1. syksyn alussa alkavilla kursseilla 

ilmoittautumista on myöhäistetty. Mikäli et ennätä ilmoittautua kurssille ajoissa, voit kysyä 

mahdollisuutta osallistua kurssille suoraan sen vastuuopettajalta. 

SYKSY 

Kurssi kokonaisuus Aikataulu 

Eliökunnan monimuotoisuus  yhteiset perusopinnot 3.9. - 12.1. 

Solu- ja molekyylibiologian perusteet  yhteiset perusopinnot 3.9. - 27.11. 

Eliökunnan monimuotoisuus harjoitukset  biologian aineopinnot 7.9. - 12.11. 

Biokemian perusteiden harjoitukset  biologian aineopinnot 9.11. - 11.12. 

Eläinten lajintuntemus, selkärangattomat biologian aineopinnot 16.11. - 5.2. 

Kemian perusteet (+Kemian perustyöt) metodiopinnot 8.9.- 

Orientaatio yliopisto-opiskeluun  yleisopinnot 1.9.- 

(Valinnaisia opintoja 3 op: esim. Maantiedettä) sivuaineopinnot 9.9.- 

HOPS 1 + Urakurssi  yleisopinnot 1.9. - 
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KEVÄT 

Kurssi kokonaisuus Aikataulu 

Ekologian perusteet ja ekosysteemien toiminta  yhteiset perusopinnot 7.1. - 13.4. 
Ympäristöriskit ja ympäristöterveys  yhteiset perusopinnot 18.3. - 7.6. 

Genetiikka ja evoluutiobiologia biologian aineopinnot 18.2. - 11.5. 

Taulukkolaskennan perusteet  yleisopinnot 25.1. - 

Eläinten lajintuntemus, selkärankaiset biologian aineopinnot 8.2. - 15.4 

Eläintieteen kenttäkurssi  biologian aineopinnot 24.5. - 27.5. 

Kasvien lajintuntemus biologian aineopinnot 29.3. - 1.6. 

Kasvien laaja lajintuntemus biologian aineopinnot 21.4. - 1.6. 

Englanti  kieliopinnot 11.1. - 27.2. 

 

LISÄÄ KALENTERIISI MYÖS 

 Urakurssin ensimmäinen tapaaminen 17.9. klo 15.15 - 17.00 N101 
 HOPS ohjeistus vertaistuutoriryhmissä 22.9 klo 12.15 - 14.00 tai 14.15 - 16.00 N202 
 Orientaatioviikon opiskeluhyvinvointityöpajat 6.10. klo 12.15 - 15.00 AU100-AU206 

Valitse 3 pajaa ja ilmoittaudu 5.10. mennessä, kuvaukset ja ilmoittautuminen: 
https://registration.contio.fi/uef/registration/login?id=1413-t_1413-1671 

 Tutkimusryhmien esittely 21.1. klo 8.15 – 13.00 N100 ja sen jälkeen mahdollisuus 
tutustua ryhmien toimintaan klo 13 - 16 

 Sivuaineinfo 24.2.21 klo 12.15 - 14.00 N101 
 

 

SAAT APUA OPINTOIHISI; 
KAIKKEA TARVITSE PÄÄTTÄÄ 

TAI TIETÄÄ HETI! 



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/



