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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 opiskelemaan 

sosiaalityötä  

Onneksi olkoon uusi sosiaalityön opiskelija! Sosiaalityön opettajat ja amanuenssi toi-

vottavat sinut lämpimästi tervetulleeksi yliopistoyhteisöön. Opintojen alkuun liittyvä 

tieto on koottu tähän oppaaseen. Tutustuthan huolella Smart Start –oppaaseen, josta 

löydät ensimmäisen opiskeluviikon aikataulun, tutoreiden tervetulokirjeet sekä tieten-

kin tiedot sinua ohjaavista oppiaineen henkilöistä. Yhteiskuntatieteiden laitokseen, lai-

toksen henkilökuntaan sekä opiskeluun laitoksellamme pääset tutustumaan yhteiskun-

tatieteiden laitoksen kotisivuilla. (https://www3.uef.fi/fi/web/yhteiskuntatieteet/home) 

Henkilökuntamme tapaat ensimmäisen kerran tiistaina 1.9. Koronatilanteen vuoksi tu-

tustuminen henkilökuntaan ja yliopistoon tapahtuu tuutoreiden ohjaamissa pienryh-

missä. Lähetämme sinulle elokuussa tiedon tuutoriryhmästäsi. Myöhemmin syksyllä 

toivomme pystyvämme järjestämään perinteisen yhteiskuntatieteiden laitoksen henki-

lökunnan, ainejärjestösi Sociuksen ja uusien opiskelijoiden yhteisen illanvieton, tiedo-

tamme tästä syyslukukauden alkupuolella. 

 

Ensimmäisen viikon ja 6.10. aikataulu 

TIISTAINA 1.9 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.30–9.00 

 Akateemisen rehtorin vuo-

rovaikutteinen livetuokio 

verkossa -tallennetaan 

myöhemmin katsottavaksi 

klo 9–11 
Ilmoitetaan ryhmäkohtai-

sesti elokuussa 

Tuutoriryhmien tapaami-

nen 

klo 11–12 

klo 13–15 
Snellmania SN100 

Tutustuminen opettajiin, 

laitokseen, oppiaineeseen 

ja toisiin opiskelijoihin 

klo 15–18 Tuutorisi kertoo paikan Tuutoriryhmät 

 

 

 

http://www.uef.fi/web/yhteiskuntatieteet/home
http://www.uef.fi/web/yhteiskuntatieteet/home


KESKIVIIKKONA 2.9. 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.00–10.00 Etänä Kieli-, kirjasto-, AHOT-info 

10.00–14.00  

Tietoiskuja verkossa, vuo-

rovaikutteisena, videoina 

tai verkkomateriaaleina 

15.00–16.00 
Etänä, linkki ilmoitetaan 

elokuussa 
AHOT-paja  

15.00–18.00 Tuutorisi kertoo paikan Tuutoriryhmät 

2.9.–9.9. ks. www.isyy.fi Kampusrysäys 

*AHOT=Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (aikai-

semmat korkeakouluopinnot, joilla voit mahdollisesti saada hyväksilukuja tutkin-

nosta). 

TORSTAINA 3.9. 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

klo 8.00–11.00  

 
etänä  HOPS-työpaja*, ryhmä 1 

11.00–12.00  

CA101, MD100, MS301, 

MS302 

jakautuminen saleihin tuu-

toriryhmittäin 

Yliopisto-opiskeluinfo: aka-

teemisesta vartista sivis-

tyksen portaille 

12.40–14.15 etänä 
Yliopiston avajaiset ver-

kossa 

12.40–14.15 etänä  
Avajaisrukoushetki ver-

kossa 

*HOPS-työpajassa laaditaan 1. vuoden HOPSeja. Työpajaan tulee ilmoittautua, ilmoit-

tautuminen työpajoihin ohjatusti tuutoritapaamisessa 2.9. Osallistu vain yhteen syk-

syn HOPS-työpajaan. 

 

PERJANTAINA 4.9. 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.00–9.00  
Opintopsykologit päivystä-

vät 

9.00–11.00 

Verkossa joko vuorovaikut-

teisena, videoina tai verk-

komateriaalina 

Infotilaisuuksia 

 

 



MAANANTAINA 7.9. 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.00–11.00 Etänä HOPS-työpaja Ryhmä 2 

14.00–18.00 Tuutorisi kertoo paikan Tuutoriryhmät 

 

TIISTAINA 6.10. HYVINVOINTITYÖPAJAT  

AIKA PAIKKA OHJELMA 

Samansisältöiset työpajat järjestetään kolme kertaa peräkkäin klo: 12.15-13.00, 

13.15-14.00 ja 14.15-15.00. Valitse 3 pajaa ja osallistu oman kampuksesi tai molem-

pien kampusten yhteisiin pajoihin. Etäsessioihin mahtuu n. 300 osallistujaa kerral-

laan. Jos paja, mihin olet ensisijassa menossa esim. klo 12.15, on jo täynnä, valitse toi-

nen paja ja kokeile klo 13 tai 14, josko ensimmäiseen pajaan jo mahtuu. 

 

VALITSE 3 PAJAA JA OSALLISTU OMAN KAMPUKSESI TAI MOLEMPIEN 

KAMPUSTEN YHTEISIIN PAJOIHIN 

TARKEMMAT KUVAUKSET JA aikataulut: https://kamu.uef.fi/student-

book/orientaation-aikataulu/ 

 

Yllä olevat aikataulut liittyvät pääsääntöisesti ORIENTAATIO YLIOPISTO-OPISKELUUN 

JA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOJEN SUUNNITTELU, SOSIAALITIETEET –opintojak-

soon. Molemmat kuuluvat pakollisena yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoon eikä 

niitä voi korvata aikaisemmalla suorituksella eikä muilla tehtävillä. Molempien opinto-

jaksojen sisältöön voit tutusta tarkemmin Weboodissa 

Orientaatioviikkoon osallistuminen on jokaiselle äärimmäisen tärkeää ja sitä edellyte-

tään jokaiselta opiskelijalta. Vaikka olisit opiskellut aikaisemmin yliopistossa, ovat Itä-

Suomen yliopiston käytänteet erilaisia ja on tärkeää, että tulet niiden kanssa tutuiksi 

heti alusta, samoin kuin henkilökunnan ja opiskelutovereittesi kanssa. Orientaatiovii-

kon sisältöä et voi korvata millään muulla suorituksella eikä sillä tarjottavaa tietoa voida 

sinulle mitenkään yksilöllisesti tarjota. Orientaatioviikko on siis aivan yhtä tärkeä osa 

opintojasi kuin muutkin tutkintoosi kuuluvat opinnot.  

 

Opiskelijoiden ensiohjaus tehdään ryhmäohjauksena eikä henkilökohtaisina ohjauk-

sina. Jos koet että tarvitset esimerkiksi jonkin opiskeluun liittyvän haasteen vuoksi ha-

kea erityisjärjestelypäätöstä (esim. lukivaikeus tai jokin terveydellinen syy), niin otathan 

amanuenssiin yhteyttä jo elokuussa (satu.maarit.huuskonen(at)uef.fi). 

Jos sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja, ei se vaadi henkilökohtaista ohjausai-

kaa ennen orientaatioviikkoa, vaan siihen liittyvät asiat hoidetaan jokaisen kohdalla 

kootusti kuntoon orientaatioviikolla tai sitä seuraavalla viikolla olevissa HOPS-

työpajoissa (3. paja on 10.9. klo 8.00–11.00, 4. paja on 11.9 klo 12.00–15.00). Aikaisem-

pien opintojen hyväksilukuun liittyvä ohjaus on siis jo valmiiksi huomioitu osaksi orien-

taatioviikon ohjausta. 

 

https://kamu.uef.fi/student-
https://kamu.uef.fi/student-
mailto:satu.maarit.huuskonen@uef.fi


Huomioithan, että jos olet päättänyt opiskella toiselta paikkakunnalta ja/tai työn ohessa 

ja/tai jos sinulla on perhettä, ei sinulle niistä syistä voida järjestää mitään erilaisia oh-

jaus- tai opintojaksojen suoritustapoja. Näin voidaan tehdä vain esim. terveydellisistä 

syistä sen jälkeen, kun opiskelija on hakenut ja hänelle on myönnetty opintoihin erityis-

järjestelypäätös (lue lisää Kamusta). 

 

Luethan huolella tämä oppaan sekä verkosta UEFn sivuilta löytyvät uuden opiskelijan 

materiaalit. Maltti on kuitenkin valttia, muistathan, että saat kysymyksiisi vastauksen 

orientaatioviikolla, sinne jokaisen tulisi jaksaa odottaa      . Jos sinulla on kysyttävää 

orientaatioviikon ohjelmasta, ole yhteydessä 

amanuenssi Satu Maarit Huuskonen 

(satu.maarit.huuskonen(at)uef.fi).  Voit 

laittaa Satu Maaritille sähköpostia 3.8. 

alkaen. 

 

 

Opintojen ohjaus 

Opintojen ohjaus on tärkeä osa opintojesi sujuvassa etenemisessä. Yhteiskuntatietei-

den laitoksella pidämme tärkeänä sitä, että opiskelijoillamme on mahdollisuus saada 

ohjausta läpi koko opintopolkunsa. Opintojen ohjauksen merkitys korostuu opintojen 

alkuvaiheessa, jolloin on tärkeää, että jokainen aloittava opiskelija pääsee opinnoissaan 

alkuun ja osaksi yliopistoyhteisöämme. Alkuohjauksessa orientaatioviikko on äärim-

mäisen tärkeässä roolissa ja sille osallistuminen on jokaiselle tärkeää. 

Ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana yhteiskuntatieteiden opiskelijat tekevät yhdessä 

amanuenssi Satu Maarit Huuskosen sekä tuutoreiden kanssa henkilökohtaisen opinto-

suunnitelman (HOPS) kandidaatin tutkinnostaan ja siihen sisältyvistä opinnoista. HOPS 

on opiskelijan työväline, jonka avulla suunnittelet tutkintoosi tulevat opinnot, niiden 

suoritusajankohdan sekä seuraat opintojesi etenemistä. Opintojen alussa tehtävä hen-

kilökohtainen opintosuunnitelma ei ole sitova, vaan voit muokata ja muovata sitä opin-

tojesi edetessä. HOPS tehdään opintojakson 5513006 Henkilökohtainen opintojen 

suunnittelu, sosiaalityö (HOPS) aikana.  Löydät HOPS-opintojakson aikataulun weboo-

dista, jossa opintojaksolle myös ilmoittaudutaan. Ilmoittauduthan sinulle parhaiten so-

pivaan HOPS-työpajaan (yhteen ryhmistä 1.–4.). Opintojakson aikana käsiteltäviä ai-

heita ovat mm. akateemiset opiskelutaidot, opintojen suunnittelu, sivuaineopinnot, 

opiskelukäytännöt.  

 

Sosiaalitietyön opinto-opas julkaistaan heinäkuun 2020 loppuun mennessä WebOo-

dissa (Opintotarjonta → Oppaittain → Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiede-

kunta → Yhteiskuntatieteiden laitos → Sosiaalityö, Kuopio, YTK ja YTM, 2020-2021) 

Opinto-oppaasta löydät opetuksen aikataulut ja voit ilmoittautua opetukseen, tutustua 

kandidaatin tutkintosi sisältöön jne. WebOodissa voit myös tutustua Itä-Suomen yli-

opistossa tarjolla olevien sivuaineiden opinto-oppaisiin.  

JOS SINULLA ON AIEMMIN 

SUORITETTUJA YLIOPISTO-

OPINTOJA TAI SOVELTUVA AMK-

TUTKINTO (SOSIONOMI, 

GERONOMI TAI 

YHTEISÖPEDAGOGI) NIIN 

OSALLISTU KESKIVIIKKONA 2.9. 

JÄRJESTETTÄVÄÄN AHOT-INFOON 

 

mailto:satu.maarit.huuskonen@uef.fi
https://weboodi.uef.fi/weboodi/etusivu.html
https://weboodi.uef.fi/weboodi/etusivu.html


Opintojasi ohjaavat: 

AMANUENSSI SATU MAARIT HUUSKONEN (SOSIAALITIETEET JA SOSIAALITYÖ) 

 

Tervetuloa opiskelemaan yhteiskuntatieteitä Itä-Suomen yliopistoon! Olen Satu Maarit 

Huuskonen, tämän saman yliopiston kasvatteja sosiaalipedagogiikan pääaineesta. 

Oma urapolkuni johti yliopisto-opintoihin vasta aikuisiällä, joten minulla ovat opiskelun 

ilot ja surut vielä tuoreessa muistissa. Maisterivaiheeseen kuuluneen harjoittelun jäl-

keen olen työskennellyt yliopiston opintohallinnon lähipalveluissa ensin terveystietei-

den tiedekunnassa ja nyt yhteiskuntatieteiden laitoksella.   

Amanuenssin ominaisuudessa tulen tapaamaan tavalla tai toisella jokaisen teistä. Aloi-

tamme henkilökohtaisten opintosuunnitelmien tekemisen etäyhteydellä järjestettä-

vissä HOPS-työpajoissa heti lukukauden alussa ja tapaamme myös pitkin syksyä. Mi-

nuun olet myös yhteydessä silloin, kun vastauksia opintoihin liittyviin kysymyksiin ei 

löydy Kamusta, WebOodista, Yammerista tai Yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyh-

teisöstä.  Ensimmäisen viikon ja oikeastaan koko vuoden aikana ohjausta järjestetään 

ryhmäohjauksina ja on erittäin toivottavaa, että osallistut aktiivisesti niihin ja otat sieltä 

mukaasi tietoa, jota tarvitset opintojesi sujuvaan etenemiseen ja yliopistossa opiske-

luun liittyviin käytännön asioihin.   

Minulle voi myös varata ajan henkilökohtaiseen ohjaukseen, jos sille tulee tarvetta. Var-

sinkin juuri silloin, jos tuntuu ettei vastauksia omaan tilanteeseen löydy, opiskelu ei su-

jukaan tai tulee muuta huolta ja murhetta, täytyy tulla juttelemaan. Missään tapauk-

sessa ei pidä jäädä yksin! Pohditaan sitten tilannetta yhdessä ja etsitään ratkaisuja. Par-

haiten minut tavoittaa sähköpostilla satu.maarit.huuskonen(at)uef.fi. Kiireisinä aikoina 

etenkin alkusyksystä ja loppukeväästä vastaamiseen saattaa mennä jopa viikkokin, jo-

ten hetken aikaa kannattaa odottaa vastausta. Tapaamisajoista voidaan sopia myös 

ryhmäohjausten yhteydessä.  Onneksi olkoon opiskelupaikasta ja tapaamisiin!  

 

OPPIAINETUUTORI SOSIAALITYÖ KATI KALLINEN 

 

Hei, 

Olen yliopistonlehtori YTT Kati Kallinen. Olen aiemmin työskennellyt muun muassa so-

siaalityön yliopistonlehtorina Lapin yliopistossa, sosiaalityön yliopistonopettajana Jy-

väskylän avoimessa yliopistossa ja tohtorikoulutettavana Jyväskylän yliopiston Perhe-

tutkimuskeskuksessa. Olen myös laillistettu sosiaalityöntekijä ja olen työskennellyt so-

siaalityöntekijänä vanhussosiaalityössä ja lastensuojelussa. Väitöstutkimuksessani ja 

väitöskirjan jälkeisessä tutkimuksessa olen selvittänyt perhehoitoon sijoitettujen lasten 

perhesuhteita haastattelemalla sijaisperheissä asuvia lapsia. Erityiset kiinnostuksen 

kohteeni ovat sensitiivisten aiheiden sekä lastensuojeluun kytkeytyvien aiheiden tutki-

misessa. Itä-Suomen yliopistossa toimin opettajana seuraavilla opintojaksoilla:   

Sosiaalityön tutkielmaseminaari, Moniammatillinen vuorovaikutusosaaminen, Sosiaali-

työn käytäntö I: Toimijuuden tukemisen perusteet ja Sosiaalityön käytäntö III. 



Mitä kandidaatti osaa ja mitä maisteri 

osaa? 

OPISKELUN YLEISET TAVOITTEET 

 

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena sosiaalityö (YTK) 

Yhteiskuntateteiden kandidaatin tutkinto pääaineena sosiaalityö on laajuudeltaan 180 

opintopistettä. Kandidaattiopinnoissa sosiaalityön pääaineopinnot koostuvat sosiaali-

työn perusopinnoista 25 op ja sosiaalityön aineopinnoista 60 op. Perusopinnoissa luo-

daan pohjaa sosiaalityön teoreettiseen ja ammatilliseen perustaan. Aineopinnoissa pai-

nottuvat puolestaan ammattikäytäntöihin, juridisiin kysymyksiin sekä sosiaalityön tut-

kimuksen tekemisen perustaitoihin liittyvät opinnot.  

 

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena sosiaalityö (YTM) 

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 op ja se koostuu kokonai-

suudessaan sosiaalityön pääaineopinnoista. Sosiaalityö pääaineenaan yhteiskuntatie-

teiden maisterin tutkinnon suorittava opiskelija saa sosiaalihuollon ammatillisen hen-

kilöstön kelpoisuusvaatimusten (L817/2015) mukaisen pätevyyden sosiaalityöntekijän 

tehtäviin. Ammatillisen kelpoisosuuden lisäksi koulutus antaa tutkijan valmiudet ja laa-

jan yhteiskuntatieteellisen yleissivistyksen. 

SIVUAINEOPINNOT 

Sivuaineet tarkoittavat tutkintoon opiskeltavia muiden opintoalojen opintokokonai-

suuksia. Sivuainevalinnoilla voit tukea ja suunnata sosiaalityön opintojasi sellaiselle asi-

antuntija-alueelle, jossa voisit ajatella työskenteleväsi tulevaisuudessa. Valinnoilla, jo-

kaiselle muodostuu yksilöllinen tutkintokokonaisuus. On suotavaa, että alat opiskella 

jotakin sivuainetta heti ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä. Jos käyt opintojesi mit-

taan ulkomailla vaihdossa, siellä suoritettavat opinnot sijoittuvat tutkinnossasi yleensä 

sivuaineopintoihin. 

Sosiaalityön opiskelijoilla on kandidaatintutkinnossa sivuaineopintoja yhteensä 70 op. 

Kaikki suorittavat pakollisena sivuainekokonaisuutena joko Yhteiskuntapolitiikan pe-

rusopinnot 25 op tai Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op. Pakollisen 

sivuainekokonaisuuden lisäksi sinun tulee suorittaa vielä yksi perusopintokokonaisuus. 

Se voi olla esimerkiksi toinen pakollisista sivuaineopinnoista tai jokin muu sinua kiin-

nostava kokonaisuus.  

Suosittuja sivuaineopintoja ovat esimerkiksi Psykologian perusopinnot, Lasten ja nuor-

ten psyykkinen hyvinvointi -opintokokonaisuus (opetus avoimen yo:n kautta), Hyvin-

vointioikeuden perusopinnot. Oman laitoksen tarjonnasta Sosiaalitieteiden, Sosiaali-

psykologian tai Sosiaalipedagogiikan perusopinnot ovat myös hyviä vaihtoehtoja sivu-

aineeksi sosiaalityön pääaineopintojen rinnalle. Suositeltava uusi sivuaine on Asiakas- 

ja potilasturvallisuus opintokokonaisuus (väh. 25 op).  



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

voi opiskella yliopistossa tarjolla olevia aineita lähes rajoituksetta. Kuitenkin joissain op-

piaineissa (esim. englannin kieli, psykologia, hoitotiede, lääketiede) sivuaineopiskelijoi-

den määrää on rajoitettu. Kaikkea opetusta ei Itä-Suomen yliopistossa voida kuitenkaan 

tarjota sekä Joensuun että Kuopion kampuksilla. Sivuaineopintojasi suunnittelet osana 

HOPS-työskentelyä ja niistä voit kysyä aina amanuenssilta ja oppiainetutorilta.  

Sivuainevalintojesi tueksi järjestämme yhdessä ainejärjestö Sociuksen kanssa oman si-

vuaineinfon /-torin sosiaalitieteiden ja sosiaalityön opiskelijoille. Siinä opiskelijamme 

kertovat omista sivuainevalinnoistaan ja esittelevät suorittamiansa sivuainekokonai-

suuksia. Aika ja paikka / koronatilanteesta johtuva toteutuksen tapa ilmoitetaan myö-

hemmin. 

 

  

ON SUOTAVAA, ETTÄ ALAT 

OPISKELLA JOTAKIN SIVUAINETTA 

HETI ENSIMMÄISEN 

OPISKELUVUODEN SYKSYLLÄ. 

SIVUAINEINFO ILMOITETAAN 

MYÖHEMMIN 



Sosiaalityö kandidaatintutkinto – 

opiskelijan opintopolku   

  

1. VUOSI   

SYKSY  KEVÄT  

I PERIODI 

 1.9.-23.10.2020  

II PERIODI  

26.10.-15.12.2020  

III PERIODI  

7.1-19.3.2021  

IV PERIODI  

22.3.-21.5.2021  

1131000 Orientaatio yli-

opisto-opintoihin 1 op  

5513006 Henkilökohtainen 

opintojen suunnittelu 

(HOPS) 1 op  

5513107 Sosiaalityön amma-

tillisuus ja toimintaympä-

ristö (5op)  

5010101K Johdatus empiiri-

sen tutkimuksen menetel-

miin, 3 op  

5513001 Sosiaalityön tutki-

muksen analysoiminen 

(2op)  

5513106 Sosiaalityön teo-

reettiset perusteet (5op)  

  

  

  

8013953 English Aca-

demic Reading Skills for 

Social Work 2op  

  

  

  

5513108 Tutkiva sosiaali-

työ (5op)  

8012952 Ruotsia sosiaali-

työn opiskelijoille 3 op  

  5513105 Sosiaalityön käytäntö 1: Toimijuuden tuke-

misen perusteet (5op)  

  

  5513304 Sosiaalioikeus sosiaalityössä (5 op)  

8034004 Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena, 2 op 

Filosofian opintoja 4 op 

 
 

TAVOITTEELLINEN OPINTOPISTEMÄÄRÄ ENSIMMÄISELLE VUODELLE NOIN 60 OP. (SOSIAALITYÖN 

PERUSOPINNOT 25 OP, KIELI- JA VIESTINTÄOPINTOJA 5 OP, YLEISOPINTOJA SEKÄ PAKOLLINEN 

SIVUAINEKOKONAISUUS) 

  

 



2. VUOSI   

SYKSY  KEVÄT  

I PERIODI  

1.9.-23.10.2020  

II PERIODI 

 26.10.-15.12.2020  

III PERIODI  

7.1-19.3.2021  

IV PERIODI 

 22.3.-21.5.2021  

5513312 Tapauskohtainen 

sosiaalityö suhteina ja pro-

sesseina (5op)  

8013954 English Academic 

and Professional Communi-

cation for Social Work 2 op  

8011976 Puheviestintää so-

siaalityön opiskelijoille 2 op 

(integroituu TAPIin)   

5513503 Lapsi-, perhe- ja 

edunvalvontaoikeus, 5 op 

(s. 2020 aloittavat, 3. vuosi 

s.2019 aloittaneet))  

  

5010103K Laadulliset 

menetelmät yhteiskunta- 

ja kauppatieteilijöille 3 

op  

5513109 Rakenteellinen 

ja vaikuttava sosiaalityö, 

5 op   

  

  

5513003 Sosiaalityön laa-

dullisten menetelmien 

harjoituskurssi (2op)  

5513314 Sosiaalityön 

etiikka, 5 op  

  

  

  5513302 Sosiaalityön käytäntö 2: Vuorovaikutteisen 

sosiaalityön prosessit, 10 op  

  

5426101 Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään 3 op (SOTE-opinnot) 

TAVOITTEELLINEN OPINTOPISTEMÄÄRÄ TOISELLE VUODELLE NOIN 60 OP. (SOSIAALITYÖN 

AINEOPINTOJA 33 OP, KIELI- JA VIESTINTÄOPINTOJA 4 OP + SIVUAINEKOKONAISUUS 25 OP) 

3. VUOSI  

SYKSY  KEVÄT  

I PERIODI  

1.9.-23.10.2020  

II PERIODI 

 26.10.-15.12.2020  

III PERIODI  

7.1-19.3.2021  

IV PERIODI  

22.3.-21.5.2021  

5010102K Tilastollisten me-

netelmien perusteet yhteis-

kunta- ja kauppatieteilijöille 

3 op   

5513002 Sosiaalityön tilas-

tollisten menetelmien har-

joituskurssi 2 op  

5513306 Sosiaalityön käy-

tännön työmenetelmät 

(5op)  

    



5513002 Sosiaalityön tilastollisten menetelmien harjoi-

tuskurssi 2 op  

  

5513503 Lapsi-, perhe- ja edunvalvontaoikeus, 5 op 

s.2019 aloittanet (tai 2. vuosi s.2020 aloittavat)  

  

  

8011952 Kirjoitusviestintää sosiaalityön opiskelijoille 2 

op  

  

5513310 Sosiaalityön kandidaattiseminaari, kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte 10op  

(valitse joko syksy, kevät tai kesä) 

5426104 Moniammatillinen sote johtaminen 2 op TAI 5426102 Moniammatillista yhteistoimintaa sosiaali- ja 

terveysalalla simulaatio-oppimisen keinoin 2 op (SOTE-opinnot) 

8020060 Yhteiskuntatieteiden tiedonhaku, 1 op 

(kandidaatin tutkielman teon yhteydessä tai 1. tai 2. vuonna) 

TAVOITTEELLINEN OPINTOPISTEMÄÄRÄ KOLMANNELLE VUODELLE NOIN 60 OP. 

HUOM: JURIDIIKKAOPINNOT:  

OPISKELIJAN OPINTOPOLUSSA JURIDIIKAN OPINNOT MUODOSTAVAT KOMIOSAISET 

ASKELEET:  

5513304 Sosiaalioikeus sosiaalityössä (5 op) (1.vuosi)  

5513503 Lapsi-, perhe- ja edunvalvontaoikeus, 5 op (2. vuosi)  

(maisterivaiheen syventävissä opinnoissa 5513502 Hallinto-oikeudellinen ratkaisutoi-

minta sosiaalityössä 5 op)   

 
HUOM: MENETELMÄOPINNOT TULEE SUORITTAA SEURAAVALLA TAVALLA:  

Suorita ensimmäiseksi: 5010101K Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op  
Jonka jälkeen: 5513001 Sosiaalityön tutkimuksen analysoiminen 2 op Sekä: 5010102K 

Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op + 5513002 

Sosiaalityön tilastollisten menetelmien harjoituskurssi (2 op)  
Ja: 5010103K Laadulliset menetelmät yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op + 5513003 

Sosiaalityön laadullisten menetelmien harjoituskurssi (2 op)  

 
HUOM: Sekä tilastollisten menetelmien että laadullisten menetelmien opintojaksot 

koostuvat kahdesta opintojaksosta, luentokurssista (3 op) ja harjoituskurssista (2 op), 

ja ne tulee tehdä aina pakettina samana lukuvuonna. Voit itse päättää, teetkö sekä ti-

lastolliset menetelmät (3+2 op) että laadulliset menetelmät (3+2 op) samana luku-

vuonna vai jaatko ne esim. niin, että käyt toisen paketin 2. vuonna ja toisen 3. vuonna. 

Jakaminen on usein viisasta.  



Hyvät uudet sosiaalityön ja yhteiskuntatieteiden 

opiskelijat, sydämellisesti tervetuloa Itä-Suomen 

yliopistoon!  

Ajassamme on paljon epävarmuutta ja muuttuvia osia. Elämme globaalien kriisien kes-

kellä. Tarvitaan luovuutta ja taitoa, tarvitaan koulutusta ja tietoa. Työn tekemisen muo-

dot muuttuvat, mutta työ ei varmasti lopu. Vastaavasti muuttuu koulutuksen idea: ny-

kyään ajatellaan koulutuksen ja opiskelun olevan jatkuvaa. On vain enemmän ja vähem-

män intensiivisiä opiskelun aikoja.  

Teillä on alkamassa sellainen intensiivinen, ehkä kaikkein tihein aika. Silloin askarrutta-

vat ehkä sen kaltaiset kysymykset kuin: onko tämä se, mitä haluan, onko tämä sellaista, 

jolla saa töitä – mitä tämä itse asiassa oikeastaan on? Yhteiskuntatieteiden ja sosiaali-

työn opiskelijoita voi onnitella: nämä ovat aloja, joiden osaajia tarvitaan ihan varmasti. 

Vaikka työt automatisoituisivat kuinka nopeasti, aina tarvitaan asiantuntijoita, jotka ym-

märtävät, kuinka ihmiset toimivat, keskenään ja koneidensa kanssa. Kuinka ihmisiä, yh-

teiskuntaa, yhteisöjä ja ekososiaalista kokonaisuutta voi ymmärtää, hallita ja tukea 

muuttuvissa, jopa kriisioloissa. Ennen kaikkea opitte, kuinka tietoa haetaan, kuinka sitä 

analysoidaan ja jaetaan. Opitte oppimaan. Se on korkeassa kurssissa oleva työelämä-

taito.  

Opintojen aloittaminen on myös sosiaalisen elämän kannalta jännittävää aikaa. Ystävä- 

ja tuttavapiiri vaihtuu ainakin osittain, monesti on muutettu uudelle paikkakunnalle ja 

opiskelun käytännöt eroavat selvästi koulumaisista. Olo voi tuntua orvolta, erityisesti 

poikkeusoloissa, mutta siihen on hyvä lääke: mene mukaan ja katso, ettei kukaan jää 

yksin! Ainejärjestöt ja muut yhteisöt järjestävät myös tänä syksynä mahdollisuuksia ys-

tävystyä ja tutustua. Orientoivat opinnot kannattaa käyttää hyödykseen maksimaali-

sesti: siellä voi keskustella ja kysellä kaikesta mahdollisesta opiskeluun liittyvästä laitok-

sen henkilökunnan jäsenten kanssa. Keskusteleva ilmapiiri on aina antoisinta myös var-

sinaisessa opiskelussa. Ja jos oma kampus käy ajan mittaan liiankin tutuksi, voi hakeu-

tua kansainväliseen vaihtoon, kunhan koronatilanne rauhoittuu.  

Olette tulleet opiskelemaan melko suurelle laitokselle, vaikka se ei ehkä näy koska 

olemme jakaantuneet kahdelle kampukselle Joensuuhun ja Kuopioon. Meillä on yh-

teensä töissä noin sata opettajaa, tutkijaa ja tukihenkilöstöön kuuluvaa. Opettajat myös 

tutkivat ja tutkijat opettavat, yleensä asioita, joiden asiantuntijoita he ovat ja joista ovat 

innostuneita. Siinäkin on oiva tilaisuus imeä innostusta ja uusinta, ihan parasta tietoa 

maailmasta ja sen menosta.  

Nähdään käytävillä, saleissa, virtuaalisesti ja livenä!  

 

Eeva Jokinen, laitoksen johtaja 

 

 



 

  

ILMOITTAUDU OPETUKSEEN 

WEBOODISSA! 

 

Tervetuloa opiskelemaan  

Itä-Suomen yliopiston 

yhteiskuntatieteiden laitokselle! 

 

YHTEISKUNTATIETEIDEN LAITOKSEN INFOA 

Yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisö (julkaistaan elokuun 

loppuun mennessä) 

Yammer: Sosiaalitieteet, Kuopio (opiskelijat) 

WebOodin opinto-oppaat Kamussa 

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas Ka-

mussa  

 

YHTEISKUNTATIETEIDEN LAITOS SOMESSA  

Facebook: Itä-Suomen yliopisto: Yhteiskuntatieteiden laitos 
 
Instagram: @uefsocsc 
 
Twitter: @UEFSocSc 

 

https://www.yammer.com/uef.fi/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=6291654
https://kamu.uef.fi/
https://kamu.uef.fi/
https://kamu.uef.fi/
https://www.facebook.com/ItaSuomenYliopistoYhteiskuntatieteidenLaitos
https://www.instagram.com/uefsocsc/
https://twitter.com/UEFSocSc


Tuutorien tervehdykset uusille 

opiskelijoille!  

MOIKKA!  
Erittäin suuret onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa 

mukaan keltaviolettiin haalarikansaamme! Olen Pauliina 

Kärkkäinen, kolmannen vuoden sosiaalityön opiskelija ja 

toimin tänä vuonna ainejärjestömme Socius Ry:n fuksi- ja 

tuutorvastaavana. Toimin siis vähän niin kuin tuutorien 

tuutorina ja linkkinä ainejärjestömme ja tuutorien välillä.  

Kuopioon olen muuttanut vähän pohjoisemmasta Sa-

vosta, Kiuruvedeltä. Savolaisuus kulkee siis mukanani ja 

olenpa kuullut olevani myös savolaiseen tyyliin lupsakka-

kin tapaus, joten hihasta siis uskaltaa ehottomasti kis-

kasta, jos mittään kysyttävvää ilmennee! Jos vinkkejä 

fuksivuoteen pitäisi listata, sanoisin ehdottomasti, että 

tule mukaan avoimin mielin ja omana itsenäsi. Aluksi varmasti jännittää, mutta voin 

lohduttavasti muistuttaa, että niin jännittää kaikkia muitakin. Tutustele rauhassa Kuo-

pioon, yliopistoon ja opiskelijatovereihin, älä stressaa turhasta, vaan nauti fuksisyksystä 

ja opiskelijaelämästä! Kaikki kyllä lutviutuu, ja me ollaan täällä tuutoreitten kanssa val-

miina vastassa! Mutta mikäli kysyttävää ilmenee jo ennen opintojen alkua, minuun voi 

olla yhteydessä sähköpostilla pauliiak(at)student.uef.fi        

-Pauliina Kärkkäinen  

MOIKKA!  

Mä olen Helmi 23-vuotias sosiaalityön toisen vuoden opiske-

lija. Oon ihan alun perin kotoisin Rovaniemeltä mutta viimei-

set reilu kymmenen vuotta on tullut asusteltua siellä sun 

täällä. Tänne Kuopioonkin eksyin opiskeluiden perässä. 

Muutaman välivuoden haahuiltuani hain melko spontaanisti 

opiskelemaan sosiaalityötä ja ilokseni olen huomannut so-

peutuvani hyvin yliopistoelämään.  Ensi syksyn opiskeluiden 

aloitus voi olla vähän erilainen mutta toivottavasti päästään 

kuitenkin tutustumaan kunnolla. Jos jotakuta jännittää niin 

ei kannata! Itselle yliopistoelämä ja -opiskelu oli ihan uutta ja 

ihmeellistä ja tuntui että ekan viikon (tai pari) oli ihan pihalla. 

Kyllä ne asiat kuitenkin siitä selvis! Ja jos jokin mietityttää niin me tuutorit ollaan täällä 

juuri sitä varten. Onnittelut teille vielä opiskelupaikasta ja tervetuloa Kuopioon!  

Nautitaan loppukesästä ja syyskuussa näh-

dään!   

-Helmi Larisuo  

 

 JOS JOKIN MIETITYTTÄÄ NIIN ME TUUTORIT OLLAAN 

TÄÄLLÄ JUURI SITÄ VARTEN. 

mailto:pauliiak@student.uef.fi


HEI JA ERITTÄIN ISOT ONNITTELUT OPISKELUPAIKASTA!  

Mie oon Mirka Nieminen, 21-vuotias sosiaalityön opiske-

lija ja yks teidän tulevista tuutoreista. Mie oon kotosin 

Pohjois-Karjalasta, jossa kävin lukioni Joensuussa. Lukion 

jälkeen pidin välivuoden ja asuin ulkomailla. Ihana opis-

kelukaupunki Kuopio oli entuudestaan jotenkuten tuttu, 

mutta kyllä se muutto silti jännitti aivan kauheasti. Myö 

tuutorit ollaan kuitenkin teidän tukena syksyllä ja odote-

taan innolla teidän toivottamista tervetulleeksi meidän 

joukkoomme.  

Syksyllä tulee paljon kaikkea uutta infoa ja uusia ihmisiä, 

mutta ei kannata turhaan pelätä, myö ollaan auttamassa 

ja neuvomassa läpi koko vuoden! Kaikki selkeytyy on-

neksi aikanaan ja pian ette varmasti voisi kuvitella ole-

vanne missään muualla. Aina saa tulla nykäisemään hihasta tai tökkämään Faceboo-

kissa, jos on jotakin kysyttävää tai muuten vaan seuraksi. Fuksivuosi oli ihanaa aikaa ja 

kannattaa ottaa kaikki irti opiskeluista ja kaikesta sen ohessa tulevasta. Kuopio on ihana 

kaupunki täynnä rempseitä ihmisiä, ja mie oon ainakin täysin rakastunut tähän paik-

kaan.  

Tervetuloa Kuopioon ja meidän iloiseen joukkoomme opiskelemaan sosiaalityötä! 

-Mirka Nieminen  
 

MOIKKA, JA SUPERISTI ONNEA OPISKELUPAIKASTA!  

Mä oon Jenni Karonen, 21-vuotias ja aloitan syksyllä so-

siaalityön toisen vuoden opinnot. Alun perin oon kotoi-

sin Hämeenlinnasta ja yhden välivuoden jälkeen löysin 

sosiaalityön opinnot ja täältä Itä-Suomen yliopistosta ne 

sitten avautu. Kuopio oli mulle ennestään täysin vieras 

kaupunki, mutta tää paikka on kyllä tosi viihtyisä, mii-

nuksena vaan pitkät junamatkat Etelä-Suomeen. Olen 

luonteeltani aika rauhallinen, mutta sopivassa seurassa 

mustakin saa rempseämmän puolen esiin. Tykkään 

osallistua suhteellisen aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin, 

mutta joka toinen päivä kaikista mahdollisista opiskeli-

jabileistä mua ei kuitenkaan löydä. 

 Mulle on tärkeetä, että saisin luotua teille fukseille tervetulleen olon ja multa saakin 

aina tulla pyytään apua, jos joku mietityttää tai ihan vaan juttelemaan niitä näitä.  Opin-

tojen aloittaminen varmasti jännittää, mutta ei hätää niin jännitti muakin. Ensimmäisinä 

viikkoina teille tulee järjetön määrä uutta informaatiota, mutta kaiken kyllä oppii aika-

naan, eikä siitä kannata liikaa stressata, ja me tuutorit ollaan tietenkin apuna. Kannus-

tan varsinkin ekoina viikkoina osallistumaan erilaisiin tapahtumiin, mitä nyt näissä 

oloissa on mahdollista järjestää, koska ainakin itselleni löytyi koko vuoden mukana ol-

leet kaverit jo niistä ekoista tapahtumista. Vaikka tapahtumat ei välttämättä olis se oma 



lempparijuttu, niin kannattaa silti käydä kokeilemassa. Sanoisin myös, että kun kohtaat 

tilanteet rohkeasti juuri omana itsenäsi, niin hyvin kaikki menee! Toivottavasti saisimme 

järkättyä teille fukseille kivan ja ikimuistoisen syksyn vallitsevasta tilanteesta ja mahdol-

lisesta etäilystä huolimatta. Tervetuloa Kuopioon ja nähdään syksyllä!  

-Jenni Karonen  
 
 
HEI! 

Kiva että juuri sinä olet päässyt meille opiskelemaan! 

Minä olen Ripsa, 22-vuotias ja opiskelen sosiaalityötä nyt 

toista vuotta. Olen kotoisin Juvalta, mutta kotiutunut Kuo-

pioon hyvin, tää on ihana kaupunki! Meidän ala tarjoaa 

sulle mahdollisuuden ymmärtää yhteiskuntaa monesta 

näkökulmasta sekä hyvät ja monipuoliset työllistymis-

mahdollisuudet! Itse olen ollut erittäin tyytyväinen valin-

taani ja innolla odotan tulevia opiskeluvuosia. Opiskelija-

toverit ovat samanhenkisiä ja autetaan aina toinen toisi-

amme. Apua voit siis kysyä milloin vaan.  Me yhteiskunta-

tieteilijät osataan pitää myös hauskaa niin ainejärjestön 

sisällä kuin poikkitieteellisestikkin.  

Tervetuloa joukkoon, tavataan syksyllä!  

-Ripsa Vanhanen  

 

        MOIKKA! 

Heti ensimmäisenä haluan onnitella sinua opiske-

lupaikasta – mahtava saavutus etenkin näin poik-

keuksellisen kevään jälkeen! Olen Titta Karhula ja 

aloittelen kolmatta vuotta sosiaalityön opintojen 

parissa. Olen nyt ensimmäistä kertaa tuutorina ja 

odotan syksyä ja teidän kaikkien uusien opiskeli-

joiden tapaamista jo nyt innolla! Alun perin olen 

kotoisin Kuopiosta, mutta ennen opiskelujen aloi-

tusta ehdin muuttaa töiden perässä Lahteen. Näi-

den kahden kaupungin välillä on nyt tullutkin 

suhattua paljon, mutta onneksi Kuopiossa ja eten-

kin yliopistolla viihtyy vallan mainiosti! Opiske-

lussa ehdottomasti parasta ovatkin opiskelukave-

rit, joiden kanssa tulee istuskeltua (ja vähän myös opiskeltua) yliopiston kahvilassa. 

Sieltä minut yleensä löytääkin ja ehdottomasti saa tulla aina juttelemaan, jos on jotain 

mielen päällä. Tulevan syksyn järjestelyt varmasti mietityttävät niin teitä uusia opiskeli-

joita kuin meitä tuutoreitakin, mutta liikaa ei kannata kuitenkaan murehtia. Varmasti 

saamme kaikille käytössä olevien mahdollisuuksien puitteissa mukavan opintojen aloi-

tuksen! Päästään tutustumaan toisiimme vähintään verkkovälitteisesti – täysin yksin ei 

kukaan joudu jäämään. Nähdään siis tavalla tai toisella syksyllä!   

-Titta Karhula  



HEI! 

Olen Ida-Emilia Viita mutta kaikki kutsuvat minua Idaksi. Olen 

21-vuotias sosiaalityön opiskelija. Olen kotoisin Seinäjoelta. 

Savo ja Kuopio oli minulle ennen opiskeluaikaani hyvin tunte-

matonta aluetta. Näin pohjanmaalaisena savolaisuuteen on 

ollut hiukan totuttelua mutta totuin ja aloin tykkäämään siitä 

nopeasti. Aloittaessani opinnot Kuopiossa sain erittäin muka-

van vastaanoton etenkin tuutoreiden ja toisten opiskelijoiden 

puolesta. Se auttoi minua kotiutumaan Kuopioon. Kuopiossa 

on ollut mukava opiskella joten uskon ja toivon että sinäkin 

viihdyt. Kuopio on ihana opiskelukaupunki ja erityisesti tyk-

kään Kuopiossa luonnosta ja siitä kun järviä on paljon. Olen 

kovasti tykännyt opiskella sosiaalityötä. Siinä yhdistyy hyvin 

yhteiskunnalliset asiat sekä ihmisten auttaminen. Kampuk-

sella on hyvä fiilis. Itselle on jääny yliopistolta sellainen olo että 

kaikki ovat valmiita auttamaan, ovat ystävällisiä sekä hyväksy-

viä.  

Suurimmat onnittelut koulupaikan johdosta, olet tehnyt hyvää työtä ja saat olla ylpeä 

itsestäsi. Kiva että tulet juuri meidän kanssamme opiskelemaan! Odotan kovasti että 

pääsen tutustumaan teihin uusiin opiskelijoihin. Me tuutorit yritämme tehdä par-

haamme että teillä olisi mukava fuksisyksy, niin kuin itselläni oli. Innolla odotan mitä 

kaikkea päästään tekemään syksyllä yhdessä. Tsemppiä asunnon etsintään!  

Nähdään syksyllä! 

-Ida-Emilia Viita  

 

 

MOI! 

 

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Itä-Suomen yliopistoon! 

Miun nimi on Linda ja aloitan kolmannen vuoden sosiaalityön 

opinnot syksyllä 2020. Toimin tuutorina jo aiemmin (syksyllä 

2019) ja ilokseni pääsen tuutoroimaan myös tänäkin syksynä, 

kun sosiaalityöhön otettiin yllättäen lisää opiskelijoita. Ihan mah-

tavaa! Olen alun perin kotoisin Lappeenrannasta, mutta muutin 

opintojen perässä tänne Kuopioon. Nyt parin vuoden Kuopiossa 

asumisen jälkeen voisin todeta, että onhan tämä sympaattinen 

kaupunki. Oikea Pohjois-Savon sydän, heh. Toivon, että siekin 

uutena opiskelijana viihtyisit täällä. 

Omana fuksivuotenani tutustuin moniin uusiin ihmisiin ja osasta 

tuli miulle tosi hyviä ystäviä. Sosiaalityön ja yhteiskuntatieteiden 

ainejärjestön Socius ry:n ja muiden ainejärjestöjen järjestämät 

tapahtumat sekä tietysti tuutoreiden järjestämät tapahtumat ovat hyviä väyliä päästä 

verkostoitumaan ja tutustumaan uusiin ihmisiin sekä kanssaopiskelijoihin. Ja vaikka ta-

pahtumia ei nyt poikkeustilanteen vuoksi olisikaan samalla tavalla kuin ennen, niin toi-



von mukaan mahdollisuuksia verkostoitua tulisi sitten myöhemmin. Mie ja muut tuuto-

rit halutaan olla mukana luomassa hyvää yhteishenkeä ja toverillisuutta sekä tsempata 

teitä uusia opiskelijoita mahdollisuuksien mukaan. Toivottavasti aloitat opintosi avoi-

min ja innostunein mielin. Itse koen, että tämä opiskeluaika on ehdottomasti elämäni 

parasta aikaa tähän asti ja toivon, että se olisi sitä myös siulle. Nähdään syksyllä! 

- Linda Varis  

 
 

 

  
 

  

HEI UUSI FUKSI! 

MUISTATHAN LIITTYÄ FACEBOOKISSA 

”YHTEISKUNTATIETEIDEN FUKSIT 2020 

RYHMÄÄN” 



SOCIUS RY 

KUOPION KAMPUKSEN 

SOSIAALITYÖN, 

SOSIOLOGIAN, 

SOSIAALIPSYKOLOGIAN 

JA 

SOSIAALIPEDAGOGIIKAN 

OPISKELIJOIDEN 

AINEJÄRJESTÖ  

 

Sociuksen puheenjohtajan tervehdys   

HEI UUSI FUKSI JA TERVETULOA OPISKELEMAAN YHTEISKUNTATIETEITÄ SEKÄ 

KOIKKELEHTIMAAN KELTAVIOLETIN HAALARIKANSAN JOUKKOON!   

Minä olen Taija Väänänen, tulevan ainejärjestönne Socius 

ry:n puheenjohtaja, ja haluan onnitella sinua opiskelupaikan 

ja -alan johdosta! Yhteiskuntatieteet kattavat sisäänsä luke-

mattoman määrän vaihtoehtoja sekä erilaisia suuntauksia, 

ja se on tärkeässä roolissa meidän tulevaisuudessamme ja 

kohtaamissamme ilmiöissä.  

Mutta mikä on Socius ry? Socius on yhteiskuntatieteiden 

opiskelijoiden ainejärjestö Kuopiossa, jonka jäsenet opiske-

levat sekä yhteiskuntatieteitä että sosiaalityötä. Ainejärjestö 

vastaa jäsenistönsä edunvalvonnasta sekä järjestää erilaisia 

tapahtumia kuunnellen jäsenistön toiveita. Ainejärjestö toi-

mintaan kuuluu myös erilaisia akateemisia perinteitä vuosi-

juhlista vapunviettoon, joista ei kannata jäädä paitsi! Socius 

sanana on latinaa ja tarkoittaa toveria, joka mielestäni ki-

teyttää ainejärjestömme hengen: Olemme yhteisö, jossa 

tuemme toveria tilanteessa kuin tilanteessa.   

Olet nyt kuitenkin ottamassa elämässäsi askeleen kohti 

yliopistovuosia, ja toivonkin, että nämä vuodet tulevat 

olemaan sinulle täynnä tietoa ja taitoa sekä riemukkaita 

ja unohtumattomia hetkiä. Unohtamatta tietenkin sitä, 

että olet taas askeleen lähempänä kenties unelmiesi am-

mattia ja asiantuntijuutta. Mielessäsi on varmasti mil-

joona kysymystä siitä, mitä pitää ja tulee tehdä ennen 

opintoja, mutta ei syytä paniikkiin! Meillä on upeat tuuto-

rit sinun tukenasi ja apunasi, äläkä epäröi kysyä apua 

myös meiltä ainejärjestötoimijoilta apua. Otathan siis kesän vielä rennosti lataillen ak-

kuja ja nähdään syksyllä!  

Onnea vielä kerran ja tervetuloa joukkoomme!   

 

Toverillisin terveisin   

Taija Väänänen, 

Socius ry, puheenjohtaja 

taijv(at)student.uef.fi 

 

SOCIUS RY SOMESSA  

Facebook: Socius Ry 

Instagram: sociusry 

www.sociusry.fi  
 
 

http://www.sociusry.fi/


SYY-KUOPIO 

 

SUOMEN YHTEISKUNTA-

ALAN YLIOPPILAIDEN 

PAIKALLISJAOSTO. 

JOKAISEN VALTIO-, 

YHTEISKUNTA-, TAI 

HALLINTOTIETEILIJÄN  

OMA ETUJÄRJESTÖ  

 

SYY-Kuopion puheenjohtajan 

tervehdys  

 

Terve kaikille ja onnittelut hienosta saavutukses-

tanne, eli opiskelupaikasta Itä-Suomen yliopiston yh-

teiskuntatieteissä! Poikkeuksellisen kevään jälkeen 

teillä on edessänne fuksivuosi yliopistossa, joka on 

hyvin ainutlaatuista aikaa monin tavoin. Paljon uutta 

tietoa, uusia ihmisiä, uusi koulutusinstituutio, ehkä ko-

konaan uusi ympäristökin. Antakaa itsellenne aikaa sopeu-

tua uuteen tilanteeseen, tutustukaa uusiin ihmisiin, osallistu-

kaa resurssienne ja mahdollisuuksienne mukaan yliopistossa tapahtuvaan toimintaan 

ja ennen kaikkea, nauttikaa mahtavasta opiskelijaelämästä. Fuksivuonna voi ottaa hie-

man rennommin ja fiilistellä kaikkea uutta, mitä ala ja tiedeyhteisö eteen tuo.  

SYY-Kuopio on Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat järjestön paikallisjaosto Kuopiossa. 

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY on jokaisen valtio-, yhteiskunta- tai hallinto-

tieteitä opiskelevan oma etujärjestö. Kattojärjestömme on akavalainen Yhteiskunta-

alan korkeakoulutetut ry. SYY-Kuopio järjestää opiskelijoillemme paljon erilaisia mata-

lankynnyksen tapahtumia ja toimintaa, kuten työelämävierailuja, työelämätapahtumia, 

mahdollisuuksia osallistua järjestötoimintaan ja tietysti yleistä hauskanpitoa. SYY-

Kuopio antaa ja välittää myös tietoa ammattiliitostamme YKA:sta. Suosittelenkin liitty-

mistä jo opiskeluvaiheessa niin ammattiliittoon (YKA), kuin myös SYY-Kuopioon, jotta 

pääsette nauttimaan jäsenyyden tuomista eduista ja osallistumaan järjestämiimme ta-

pahtumiin.  

SYY-Kuopio järjestää tapahtumia yhdessä ja erikseen ainejärjestömme Socius Ry:n 

kanssa, joka tulee teille myös varmasti tutuksi ensimmäisen opiskeluvuotenne aikana. 

Kannustankin teitä lähtemään rohkeasti mukaan järjestämäämme toimintaan ja tapah-

tumiin, se kannattaa! Käykää myös tutustumassa meihin tarkemmin somessa:   

 

Nähdään syksyllä!  

Terveisin,  

Petri Rissanen  

SYY-Kuopio, puheenjohtaja  

Sosiaalipsykologia, 5.vuos 

 SYY-KUOPIO SOMESSA  

Facebook: SYY-Kuopio 

Instagram: ssyykuopio 

www.yhteiskunta-ala.fi 

www.yhteiskunta-ala.fi/syy/  

 
 

http://www.yhteiskunta-ala.fi/
https://www.yhteiskunta-ala.fi/syy/


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/



