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OPIN TO-OHJA A J A N KOUL UTUS

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 yliopistoopintoihin -opintojakson tapahtumilla.
Aikatauluja orientaatioviikolle löydät osoitteesta
kamu.uef.fi/orientaation-aikataulu
Tavataan kampuksella!

Tervetuloa opiskelemaan ohjausta
Itä-Suomen yliopistoon!
Yliopisto-opiskelun aika on suunnanottojen ja uusien ovien avaamisen aikaa. Tässä oppaassa kerrotaan perustietoa ohjauksen koulutuksesta sekä ohjausalan ja opinto-ohjaajaopintojen perustasta. Orientaatiojakson aikana, tuutoriohjauksessa, opiskelutilanteissa ja yhteisissä seminaareissa kerromme mielellämme lisää ja voit aina kysyä sinua
askarruttavista opiskeluun liittyvistä kysymyksistä. Ennen opintojen alkua opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään vielä sähköpostitse materiaalia opintojen aloitukseen
liittyen.
Ohjauksen koulutuksella on pitkät perinteet vaalittavanaan Itä-Suomen yliopistossa.
Ohjauksen koulutus käynnistyi jo Joensuun yliopiston aikoina vuonna 1972 erillisinä
opinto-ohjaajan opintoina. Ohjauksen maisterikoulutusta (300 op) on toteutettu vuodesta 1988 lähtien. Vuodesta 2011 alkaen meillä on ollut tarjolla myös Ohjausalan maisteriopinnot (120 op). Toivotamme sinut tervetulleeksi mukaan tähän perinteeseen ja tuomaan siihen oma kokemuksesi, ajattelusi ja opiskelijatyöpanoksesi!
Yhteisissä koulutuksen seminaareissa kokoonnumme keskustelemaan opiskelusta ja
ohjausalan kysymyksistä sekä arvioimaan oppimista, opetusta ja ohjausta. Näissä seminaareissa sinulla on opiskelijana mahdollisuus saada äänesi kuuluviin. Toimimme
myös yhteistyössä ohjauksen opiskelijoiden ainejärjestön Opossumin kanssa, jonka
kautta opiskelijat voivat olla vaikuttamassa oman alansa koulutukseen. Olet siis yliopisto-opiskelijan roolissa, mutta myös nuorempana kollegana. Tämä asema vahvistuu
opintojesi edetessä, kun toimit harjoittelijana ohjausalan/opinto-ohjaajan työssä, jolloin asemasi on sekä opiskelijan että ohjausalalle suuntautuvan nuoremman kollegan
asema.
Tänä syksynä 2020 meillä on useita erilaisia ohjausalan opiskelijoita. Opinto-ohjaajan
koulutuksen (300 op) on aloittamassa 25 opiskelijaa, jotka tähtäävät KK- ja KMtutkintoihin. Kymmenennen kerran toteutuvissa ohjausalan maisteriopinnoissa (120
op) on 10 opiskelijaa, joiden opiskelu ajoittuu kahdelle - kolmelle vuodelle. Erillisissä
opinto-ohjaajan opinnoissa opiskelun aloittaa tänä vuonna 20 opiskelijaa, jotka ovat jo
työkokemusta omaavia ja aiemman maisteritutkinnon suorittaneita. Lisäksi meillä aloittaa myös 10 sivuaineopiskelijaa.
Tavoittelemme sitä, että ohjauksen koulutus toimii yliopistollisena yhteisönä, jossa
 opiskelu ja oppiminen toteutuvat sekä itsenäisesti että yhteistoiminnallisesti,
kokemustietoa ja tutkimus- ja teoriatietoa yhdistäen sekä yliopiston opiskelutilanteita ja oppimistilanteita käytännön ohjaustyössä hyödyntäen.
 tutkimuksen keskeisinä alueina ovat ohjausvuorovaikutus, ohjauksen toimintakulttuurit ja palvelujärjestelmät sekä koulutuspolut ja työpolut elämänkulussa.



toimintaperiaatteina ovat avoin vuorovaikutus, keskinäinen arvostus ja toiminnan kehittävä arviointi.
Ohjauksen koulutuksen tehtävänä on luoda oppimisympäristö, jossa kehittyy ohjaajia,
opettajia ja tutkijoita, jotka ohjauksen ammattilaisina
 pystyvät omassa työssään vastuullisesti ja luovasti tukemaan yksilöiden kasvua ja kehitystä, oppimista ja opiskelua sekä ohjaamaan yksilöitä ja yhteisöjä elämänkulun ja tulevaisuuden suunnittelussa;
 kykenevät jäsentämään ja arvioimaan muuttuvaa yhteiskuntaa, erilaistuvia toimintaympäristöjä, kehittyvää koulutusta ja työelämää sekä näiden tarjoamia mahdollisuuksia ja toimimaan mahdollisuuksien löytämiseksi ja kehittämiseksi;
 perustavat toimintansa eettiseen harkintaan, tutkimusperustaiseen, kriittiseen ajatteluun ja tasavertaisen yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseen.
Ohjauksen maisterikoulutukset mahdollistavat lisäksi tieteelliset jatko-opinnot ja suuntautumisen tutkijan uralle. Ohjauksen koulutuksen toimintaan kuuluvat myös ohjausasiantuntijuutta kehittävien projektien toteuttaminen sekä muut asiantuntijatehtävät,
muun muassa mukaan ohjausalan ja opinto-ohjaajien täydennyskoulutuksessa toimiminen.
Orientoitumisesta ohjauksen opintoihin
Ohjauksen opintojen varsinainen orientaatio alkaa tiistaina 1.9.2020. Poikkeuksellisen
vuoden, tasa-arvoisuuden ja turvallisuuden takaamisen vuoksi ohjauksen koulutuksen
virallinen orientaatio on päätetty järjestää kokonaan verkossa. Orientaatioviikon aikatauluun voit tutustua tässä oppaassa – tarkemmat linkit tapaamisiin saat elokuussa lähetettävässä sähköpostissa.
Itä-Suomen yliopisto on linjannut, että syyslukukaudella 2020 vain välttämätön opetus
järjestetään kontaktiopetuksena. Opintonsa aloittavien näkökulmasta se tarkoittaa,
että opetusta tulee olemaan normaalia enemmän verkossa reaaliaikaisesti sekä itsenäisesti opiskeltavana. Toiveissa on, että tammikuusta alkaen pääsisimme takaisin normaaliin opetukseen. Tulevan lukuvuoden opetusten aikatauluihin ja toteutukseen pääset tutustumaan elokuussa Weboodi-järjestelmästä. Etäopetukseen osallistumiseen
tarvitset tietokoneen tai modernin (2017 tai uudempi) älypuhelimen/tabletin (suosittelemme tietokoneen käyttöä), nettiyhteyden ja mahdollisesti joillain opintojaksoilla webkameran. Varmista, että laitteessasi on mikrofoni taiettä käytössäsi on erilliset kuulokkeet, joissa on mikrofoni.
Virallisen koulutuksen ja yliopiston järjestämän orientaation lisäksi tullaan turvallisuusohjeet huomioiden järjestämään tuutorointia ns. hybriditoteutuksena, joten asut sitten
täällä Joensuussa tai muualla, voit osallistua kaikkeen orientaatioon. Olet erittäin tervetullut Joensuuhun, vaikka fyysistä kontaktiopetusta olisikin syksyllä vielä vähänlaisesti;
täällä on opiskelijaliikuntaa ja muuta opiskelijatoimintaa sekä tilanteen salliessa myös
kirjasto ja itseopiskelutilat avoinna (päätetään elokuussa). Oppiaine kannustaa hakemaan asuntoa Joensuusta kuitenkin viimeistään tammikuusta alkaen, mikäli omien

opintojen tilanne siltä näyttää. Joensuussa asunnot ovat kysyttyjä, joten esimerkiksi Joensuun Ellille asuntohakemus kannattaa jättää hyvissä ajoin (hakemus voimassa kerrallaan puoli vuotta).
Orientaatioviikkoa edeltää kuitenkin muutama asia
Saadaksesi parhaan mahdollisen käynnistyksen opintoihisi, sinun tulisi orientoitua itsenäisesti seuraavien askelten mukaisesti
 Tutustu uuden opiskelijan materiaaleihin huolellisesti Kamussa ja toimi
ohjeiden mukaisesti.
 Tutustu myös tarkasti tämän Smartstart-oppaan antiin (löydät täältä mm.
opintojen tutkintorakenteita ja tuutorikirjeen, jossa linkit FB- ja Whatsappryhmiin)
 Ainejärjestökirjeen ja tietoa syksyn opetuksesta löydät lisäksi täältä.
 Suorita Digistartti 3.8. alkaen.
 Tee ennakkotehtävä (n. 2 sivua, ohje tämän sivun jälkeen) ja palauta se ennakkotietolomakkeen yhteydessä ennen HOPS-keskusteluasi, kuitenkin viimeistään 24.8.2020 mennessä. Ennakkotietolomakkeen tietoja käytetään ohjausryhmien jakamisessa sekä HOPS-ohjauksessa.
 Varaa aika henkilökohtaiseen alkuohjauskeskusteluun (HOPSkeskustelu) täältä. Ruuhkan välttämiseksi kannustamme varaamaan HOPSaikoja jo elokuun puolelle: ajanvarauskalenterista löytyy aikoja 11.8. alkaen.
Tapaamiset toteutetaan etänä, erillisen verkkokokouksen avulla, johon lähetetään kutsu sähköpostilla. Keskustelussa pohditaan tavoitteitasi ja suunnitelmiasi opintoihin, tarkastetaan mahdollisia aiempia opintojasi ja rakennetaan
sinulle henkilökohtainen opintopolku.

Amanuenssi Mira Tuononen on tavoitettavissa 11.8. alkaen sähköpostitse
mira.tuononen@uef.fi ja puhelimitse 0504358948.
Toivomme Sinulle parhainta menestystä ohjauksen opinnoissasi.
Koko ohjauksen henkilökunnan puolesta,
Pia Heilmann
Professori

Päivi Rosenius
Oppiaineen vastaava

Mira Tuononen
Amanuenssi

Ennakkotehtävä ohjauksen opintoihin:
”Minä ohjauksen opiskelijana”
Ennakkotehtävä on ensimmäinen opintoihisi liittyvä, opintoihin orientoiva tehtävä. Palauta

tehtävä

word-

tai

pdf-muotoisena

(https://elomake.uef.fi/lomakkeet/24796/lomake.html)

taustatietokyselylomakkeen
liitteenä

ennen

HOPS-

keskusteluasi, kuitenkin 24.8.2020 mennessä. Tehtävässä ei ole oikeita, eikä vääriä
vastauksia. Tehtävää ei pisteytetä, mutta se on osa opintojaksoa 2235102 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 1 op.
Ennakkotehtävää käytetään HOPS-ohjauksen tueksi sekä ohjauksen kehittämiseen ja
mikäli annat lomakkeella erikseen luvan, myös tutkimuskäyttöön*.

Tehtävä:
Kirjoita n. 2 sivun teksti pohtien omaa orientaatiotasi ja ajatuksiasi opintojen suhteen
alla olevien kysymysten avulla.


Kerro hieman itsestäsi ja siitä, miten päädyit opiskelemaan Joensuuhun ohjausalaa.



Millaisia opintoihin liittyviä ajatuksia, tunteita ja odotuksia sinulla on juuri nyt?



Millaista osaamista ajattelet koulutuksen sinulle tuovan?



Millaisissa tehtävissä näet itsesi tulevaisuudessa (valmistumisen jälkeen)?
Mitkä olisivat työsi haasteet ja mahdollisuudet?

* Tarkoituksena on tutkia ohjausosaamisen kehittymistä opintojen aikana, joten mikäli
ennakkotehtävääsi saa käyttää tutkimuksessa, saat opintojesi aikana jatkokyselyn / jatkokyselyitä liittyen opintoihisi ja ajatuksiisi. Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja voit missä tahansa vaiheessa ilmoittaa, jos et haluakaan osallistua tutkimukseen. Tutkimusaineistoa käsitellään asianmukaisesti ja luottamuksellisesti, eikä yksittäistä vastaajaa ole tunnistettavissa lopullisista tutkimusraporteista.
Lisätietoja tutkimuksesta: Mira Tuononen, mira.tuononen@uef.fi

Tervetuloa kaikki opiskelijat UEF-tietotorille ke 12.8.2020 klo 12-13. Tietotorille pääset
seuraavasta linkistä: https://www.uef.fi/live1/ Tilaisuuden aikana kysymyksiä ja kommentteja voi esittää Presemossa: https://presemo.uef.fi/uefopiskelijatietotori120820

Orientaatioviikon ja 6.10. aikataulu
OHJELMA JÄRJESTETÄÄN VERKOSSA, LINKIT SAAT ELOKUUSSA LÄHETETTÄVÄSSÄ
SÄHKÖPOSTISSA TAI ORIENTAATIOVIIKON EDETESSÄ
TIISTAINA 1.9.
AIKA

OHJELMA

8.30-9.00

Akateemisen rehtorin vuorovaikutteinen livetuokio verkossa

9.00-10.00

Ylioppilaskunnan videotervehdys
Joensuun kaupungin tervehdys

10.00-11.00

Tapaaminen tuutoreiden ja opiskelijakollegojen kanssa

12.00-15.00

Tervetuloa opiskelemaan ohjausta!
Professori Pia Heilmannin tervetulopuhe
Oppiaineen henkilökunta esittäytyy
”Mikä ihmeen ohjauksen koulutus?”
Käytäntöjen ja aikataulujen läpikäyntiä
Edellytämme osallistumista.

KESKIVIIKKONA 2.9. TIETOISKUJEN TARKEMMAT KUVAUKSET:
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
AIKA

OHJELMA

8.15-9.00

Kielikeskuksen info ohjauksen opiskelijoille (koskee kandivaiheen opiskelijoita)

9.00-10.00

Tutustu itsenäisesti verkkomateriaaliin:
SYKETTÄ-Korkeakoululiikunta
Sivuaineinfo
Opiskelija-asunnot Joensuussa
(10-12 Kvantitatiivinen tutkimus 1 –luento)

10.00-14.00

Tietoiskuja verkossa

10.00-10.30

UEF-tunnukset ja tietojärjestelmät (myös pe 4.9. klo 9.00)

11.00-11.45

Opiskelijan työkalut: Weboodi ja Tuudo (myös pe 4.9. klo 9.45)

11.45-12.00 tai
12.15-12.30

Miksi kannattaa lähteä vaihtoon?

12.30-12.55

Erasmus Student network (ESN)

13.00-13.25

ISYY – Sinun ylioppilaskuntasi esittäytyy!

13.30-13.55

Urapalvelut opiskelijoille

14.30-16.00

Tapaaminen tuutoreiden ja opiskelijakollegojen kanssa

TORSTAINA 3.9.
AIKA

OHJELMA

8-11

OPS, HOPS ja KHOPS!
Miten tehdä tutkinnosta
itsensä näköinen?
(Amanuenssi ja HOPS-opettajat). Osallistumista edellytetään.

11-11.30

Ainejärjestö Opossumi ry esittäytyy

11.30-12

SOOL-info

12-

Yliopiston avajaiset

PERJANTAINA 4.9. INFOTILAISUUKSIEN TARKEMMAT KUVAUKSET:
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
AIKA

OHJELMA

8.00-9.00

Opintopsykologit päivystävät

9-11

Infotilaisuuksia

9-11

Kielikeskuksen non-stop työpaja

9-10.30

Urheilijana Itä-Suomen yliopistossa

9.15-10.00

Opiskelijan hyvinvointipalvelut

10.15-11.00

Info vaihto-opiskelusta ja kansainvälistymisestä

10.40-11.00

Kuopaksen opiskelija-asunnossa asuminen ja hakeminen (Kuopio)

12-15

Oppiaine ja tuutorit : Tarkempi sisältö tiedotetaan elokuun sähköpostissa.

MAANANTAINA 7.9.
AIKA

OHJELMA
Ohjauksen opinnot tutuksi

9-15

Osallistumista edellytetään koko päivän ajan.
Työskentelyä isossa ja pienemmissä ryhmissä, käydään läpi myös ensimmäisen viikon aikana nousseita kysymyksiä. Tarkempi sisältö ja aikataulu
tiedotetaan opintojen alkaessa.

TIISTAINA 6.10. HYVINVOINTITYÖPAJAT, JÄRJESTETÄÄN VERKOSSA:
HTTPS://KAMU.UEF.FI/STUDENT-BOOK/ORIENTAATION-AIKATAULU/

Tutkintojen osaamistavoitteet ja
tutkintorakenteet
Ohjauksen koulutus on yliopistollinen yhteisö, jossa tutkitaan ja kehitetään ohjauksen
ammattikäytäntöjä sekä opiskellaan oppilaan- ja opinto-ohjaajiksi ja ohjaustyön asiantuntijoiksi. Ohjauksen koulutus vastaa osaltaan kansallisesta opinto-ohjaajien koulutustehtävästä ja alan yliopistollisesta tutkimuksesta. Tämän yhteisön oleellinen osa ovat
opiskelijat ja toimintaperiaatteina ovat avoin vuorovaikutus, keskinäinen arvostus ja toiminnan kehittävä arviointi. Ohjaus oppiaineena on monitieteinen tiedonala, jolla on perustansa ohjaus- ja neuvontapsykologiassa sekä kasvatustieteissä. Itä-Suomen yliopiston ohjauksen koulutus suuntautuu koulutuksen, ammattien ja työn maailmaan tavalla,
jota voidaan laajemmin kutsua elämänuraohjaukseksi (career guidance and counselling). Tutkimuksen keskeisinä alueina ovat ohjausvuorovaikutus, ohjauksen toimintakulttuurit ja palvelujärjestelmät sekä koulutus- ja työpolut elämänkulussa.

OPINTO-OHJAAJAN KOULUTUS 300 OP
Opinto-ohjaajan koulutuksessa opiskelija hankkii laaja-alaisen ohjausasiantuntijuuden
ja ammattitaidon toimia yksilöiden tukena koulutus- ja työsiirtymissä ja elämänkulkujen
muotoutumisessa. Opiskelija saa asetusten mukaisen kelpoisuuden toimia oppilaan- ja
opinto-ohjaajana sekä monipuoliset ammatilliset valmiudet työskennellä opinto- ja työuraohjauksen asiantuntijatehtävissä eri oppilaitoksissa ja muuntuvissa ohjauksen toimintaympäristöissä ja sivuaineopinnoista riippuen pätevyyden myös aineenopettajan
tehtäviin. Opiskelijalla on ohjausprosessien sekä ohjauksellisten ja konsultatiivisten työtapojen asiantuntemusta, taitoja toimia eri-ikäisten toimijuuden tukena sekä vuorovaikutus- ja yhteistyöosaamista ja eettistä arviointitaitoa. Hän tunnistaa moninaisuuden ja
monikulttuurisuuden merkityksen ohjaustyön kulttuurisena perustana. Opiskelijalla on
ohjauksen palvelujärjestelmien ja eri ohjausympäristöjen tuntemusta. Opiskelija tuntee
opettamisen kasvatustieteellisen ja pedagogisen perustan, tuntee pedagogisen ja psykososiaalisen tuen eri muodot sekä ymmärtää kasvatuksen ja opettajuuden yhteiskunnalliset ulottuvuudet sekä omaa työvälineitä moniammatilliseen yhteistyöhön. Hän kykenee oman työnsä ja ohjausympäristöjen analysointiin, suunnitteluun ja arviointiin.
Hänellä on ohjausalan tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä mahdollisuus jatkaa opintoja tieteellisiin jatko-opintoihin. Hänellä on valmiuksia osallistua sosiaalisesti kestävän
kehityksen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisen yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseen.
KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN (180 OP) TUTKINNON TAVOITTEET
Kandidaatin tutkinnon suorittanut tuntee kasvatustieteellisen alan keskeisiä tutkimuskohteita eli kasvatusta, koulutusta, oppimista ja ohjausta kuvaavat perusteet sekä niitä
koskevaa teorianmuodostusta. Opiskelija tunnistaa tieteellisen ajattelun ja arkiajattelun eron. Hän käyttää tieteellisiä työskentelytapoja kasvatustieteellisen alan kysymyk-

sien ratkaisemiseen ja johtopäätöksien tekemiseen. Opiskelija kykenee lukemaan ja arvioimaan oman alansa tutkimustietoa. Opiskelija tuntee ohjauksen yhteiskunnallisen
sekä kasvatus- ja ohjauspsykologisen viitekehyksen sekä on orientoitunut ohjaajan ja
opettajan työhön. Hänellä on teoreettista tietämystä ja työvälineitä monikanavaisen
ohjauksen ja ohjausprosessien toteuttamiseen ja hän osaa käyttää ja arvioida taitojaan
osana kehittyvää osaamistaan. Kandidaatin tutkinnon suorittaneella on edellytykset
menestyä maisteriopinnoissa. Hän on motivoitunut osaamisensa syventämiseen ja laajentamiseen.

KASVATUSTIETEEN MAISTERIN (120 OP) TUTKINNON TAVOITTEET
Ohjausalan maisteriopinnoissa opiskelija hankkii laaja-alaisen ohjausasiantuntijuuden
ja ammattitaidon toimia yksilöiden tukena koulutus- ja työsiirtymissä ja elämänkulkujen
muotoutumisessa. Opiskelijalla on tutkiva asenne opetus- ja ohjaustyöhön ja hän tuntee opetus- ja ohjaustyön teoriaa ja käytänteitä ja yhteiskunnallista perustaa. Hän tuntee ja analysoi ohjaustyötä palvelujärjestelminä, yhteistyönä ja ohjauksellisina kohtaamisina. Opiskelijalla on syventävää ohjausteoreettista tietämystä, kehittyneitä ohjaustaitoja sekä laajentunutta tietämystä ohjauksesta yksilöiden koulutus- ja työsiirtymien
tukena, työelämän konteksteissa ja erilaisten yksilöiden elämänkulun prosessien tukena. Hänellä on ammattikäytännön kehittämisen ja tutkimuksen taitoja sekä taitoa itsenäisesti toteuttaa ohjausasiantuntemusta syventävä tutkimusprosessi. Hänellä on
tietämystä ohjaustyöstä eettisenä ja sosiaalisena toimintana ja valmiuksia konsultatiiviseen työotteeseen. Hän tunnistaa moninaisuuden ja monikulttuurisuuden merkityksen
ohjaustyön kulttuurisena perustana ja hänellä on ohjauksen palvelujärjestelmien ja eri
ohjausympäristöjen tuntemusta. Hänellä on valmiuksia osallistua sosiaalisesti kestävän kehityksen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisen yhteiskunnallisen
osallisuuden edistämiseen. Hän osaa arvioida osaamistaan ja ohjausasiantuntijuutensa
kehitystä. Opiskelija saa asetusten mukaisen kelpoisuuden toimia oppilaan- ja opintoohjaajana sekä monipuoliset ammatilliset valmiudet työskennellä opinto- ja työuraohjauksen asiantuntijatehtävissä eri oppilaitoksissa ja muuntuvissa ohjauksen toimintaympäristöissä. Hänellä on ohjausalan tutkimus- ja kehittämisosaamista ja mahdollisuus jatkaa opintoja tieteellisiin jatko-opintoihin.

Koulutus

-pääaine

Orientaa-

Pääaineen

Pääai-

Sivuaine-

Opettajankoulutus (tutkin-

tio-, kieli-

perus- ja

neen sy-

opinnot (+

toasetus

ventävät

vapaasti

19 §)

opinnot

valittavia

ja viestintäopinnot

aineopinnot

opintoja)
Opintoohjaajan
koulutus:
kasvatustiede, erityisesti ohjaus

15 op

25 op
72 op

105 op

KKtutkintoon
yksi 60op tai
kaksi väh. 25
op kokonaisuutta sekä
vapaasti 818 op, maisteriin 15 op

opettajan pedagogiset opinnot 60
op
opinto-ohjaajan tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 60
op
- sisältyvät pääaineopintoihin

TUTKINTORAKENNE KANDIDAATTI (KK)
Koodi

Nimi

Op

I

II

2235110

ORIENTAATIO-, KIELI- JA VIESTINTÄOPINTOJA 15 OP

1131000

Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op

1

x

2235102

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 1 op

1

x

8011101

Puheviestintää kasvatustieteiden opiskelijoille 3 op tai

3

x

8010150

Puheviestinnän monimuotokurssi 3 op

8011125

Kirjoitusviestintää kasvatustieteiden opiskelijoille 3 op tai

8010104

Kirjoitusviestinnän monimuotokurssi 3 op

8012054

Ruotsia kasvatustieteiden opiskelijoille 4 op tai

8010202

Ruotsin monimuotokurssi 4 op

8013053

Academic English for Educational Sciences 3 op tai

8013053

English Academic Reading Skills Distance Learning Course

2310120

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT 25 OP

2310121

Johdatus kasvatustieteisiin 5 op

5

x

2310122

Kasvatuksen historiallis-filosofinen perusta 5 op

5

x

2310123

Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 5 op

5

sl

3

4

kl

sl

III
kl

sl

x

x

x

3

x

x

Pedagogisia opintoja 10 op
2310211

Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op (P)

5

x

Toimijana kasvatus- ja koulutusalalla 5 op:
2310212

* Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle 2 op (P)

2

x

2310213

* Orientoiva harjoittelu 3 op (P)

3

x

2235241

KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 72 OP
Ohjauksen opintoja 37 op

2235221

Johdatus ohjauksen teoriaan ja käytäntöön 5 op

5

x

2235233

Koulutus, työelämä ja ohjaus 5 op

5

2235223

Elämänkulku, ammatti- ja työurien muotoutuminen 5 op

5

x

2235234

Ohjaus digitaalisissa ympäristöissä 5 op

5

x

2235235

Ohjauksen klassikot ja suuntaukset 5 op

5

x

2235236

Ohjausprosessi ja -keskustelu 6 op

6

x

x

kl

2235237

Ohjausasiantuntijuuden kehittyminen I

6

x

x

x

x

Pedagogisia opintoja 15 op
2310216

Erityispedagoginen näkökulma oppimisen tukemiseen 5 op

5

x

2310214

* Opetus- ja oppimisprosessin suunnittelu ja arviointi 3 op

3

x

2310215

* Perusharjoittelu H2 7 op

7

x

Tutkimusmetodiset opinnot 20 op
2230202

Kvalitatiivinen tutkimus I 5 op

5

x

2320204

Kvantitatiivinen tutkimus I 5 op

5

2235261

Kandidaatin tutkielma 6 op

6

x

2235262

Seminaarityöskentely 3 op

3

x

8020110

Kasvatustieteiden tiedonhaku 1 op

1

x

2230204

Kypsyysnäyte 0 op

0

x

SIVUAINE 60 OP
Vapaavalintaisen sivuaineen perus- ja aineopinnot, väh. 60 op
TAI 2 sivuaineen perusopinnot yhteensä väh. 50 op

x

VAPAAVALINTAISIA OPINTOJA 8-18 op
2235238

Ohjauksen erityisala 3-5 op

2240262

Työelämän psykologia 1 3 op

3

2235335

Ohjauksen ajankohtaiset kysymykset

3

1131018

Osallistuminen ainejärjestö- ja kerhotyöskentelyyn

1-5

1131016

Osallistuminen hallinto- ja työryhmätyöskentelyyn

1-10

1131010

Vertaistuutorikoulutus

2

1131011

Toimiminen vertaistuutorina

1

1131017

Kansainvälisten maisteriopiskelijoiden tuutorikoulutus

2

1131012

Toimiminen kansainvälisten maisteriopiskelijoiden tuutorina

2

1131013

Vaihto-opiskelijoiden tuutorikoulutus

1

1131014

Toiminen kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden tuutorina

2

1131015

Toimiminen seniorituutorina
Muu vapaavalintainen ohjausasiantuntijuutta lisäävä opintojakso

3-5

1-2

x

x

x

TUTKINTORAKENNE MAISTERI (KM)
Koodi

Nimi

2235400

KASVATUSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 105 OP

Op

IV
sl

V
kl

sl

kl

Syventävät opettajan pedagogiset opinnot 35 op
2310231

Vuorovaikutus oppimis- ja koulutusympäristöissä 5

5

x

Soveltava harjoittelu (H4) 5 op

5

x/

x/

x/

Valitse toinen seuraavista:

5

x/

x/

x

op
2310235

2310231

Monialainen opettajuus 5 op TAI

2230220a/b

Koulutuksen suunnittelu 5 op

x

Tutkiva opettajuus 10 op:
2310235

* Syventävä harjoittelu (H3) 7 op

7

x/

x

3

x/

x

Ennen harjoitteluun menoa tulee olla hyväksytty pro
gradun tutkimussuunnitelma tehtynä.
Valitse toinen seuraavista:
2310234

*Opetuksen eheyttäminen ja tutkiva opettajuus 3 op
TAI

2230702

*Aikuiskoulutuksen hallinto ja säädösperusta 3 op
Valitse kaksi seuraavista:

2235331

Ohjaustaidot työelämässä 5 op

2310232

Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op

2230107

Oppimisympäristöt arjessa, työssä ja koulutuksessa 5

10

x

x

op
2230303

Asiantuntijuus, koulutus ja työelämä 5 op
Ahotoitavat erikseen sovitut vaihto-opinnot 5 op
Syventävät ohjausasiantuntijuuden opinnot 25
op

2235328

Monikulttuurisuus ja moninaisuus ohjauksessa 5 op

5

2235322

Elinikäinen ohjaus ja moniammatillinen yhteistyö 5

5

x
x

(x)

op
2235329

Ohjaaja eettisenä toimijana 2 op

2

x

2235330

Ohjaaja työyhteisöissä 5 op

5

(x)

x

2235321

Pienryhmän ohjaus 5 op TAI

2235321

Small group counselling 5 op

2235332

Ohjausasiantuntijuuden kehittyminen II 3 op

5

x/

x

x
3

(x)

x

Syventävät tutkimus- ja menetelmäopinnot 45 op
2320304

Kvantitatiivinen tutkimus 2, 3 op

3

2220311

Kvalitatiivinen tutkimus 2, 3 op

3

Valitse yksi syventävä metodiopintojakso 4 op

4

x/

x/

x/

x

2320305



Kvantitatiivinen tutkimus 3, 4 op

2230318



Kvalitatiivinen tutkimus 3, 4 op

2320309



Syventävät erityistutkimusmenetelmät:

x
x

Mixed methods - lähestymistapa 4 op
2235340

Pro gradu -tutkielmaseminaari 5 op

5

x

x

x

x

2235313

Pro gradu -tutkielma 30 op

30

x

x

x

x

2230329

Kypsyysnäyte (KM) 0 op
VAPAASTI VALITTAVIA OPINTOJA 15 OP

x
x

x

x

x

SIVUAINEOPINTOJEN ALOITTAMINEN
Itä-Suomen yliopistossa on ns. vapaa sivuaineoikeus. Tämä tarkoittaa, että opiskelija
voi opiskella yliopistossa tarjolla olevia aineita lähes rajoituksetta. Kuitenkin joissain oppiaineissa (esim. englannin kieli, psykologia, sosiaalityö, opettajan eri kelpoisuusopinnot) sivuaineopiskelijoiden määrää on rajoitettu. Kaikkea opetusta ei Itä-Suomen yliopistossa tarjota sekä Joensuun että Kuopion kampuksilla. Suoritettavan tutkinnon rakenne määrittelee pitkälti sivuaineen valintaa ja laajuutta. Kattava kuvaus tarjolla olevista opinnoista ja opintokokonaisuuksista löytyy yliopiston Opiskelu-sivuilta
(uef.fi/opiskelu/sivuaineopinnot).
Sivuaineet ovat tärkeä osa opintoja ja niiden valintaan on useita näkökulmia. Valinnan
voi tehdä oman kiinnostuksen, tulevan ammatin tai työelämän yleisten odotusten mukaisesti taikka niin, että se luontevasti tukee pääainetta tai tutkielman laatimista. Oleellista on, että tutkinnosta muodostuu mielekäs ja mielenkiintoinen kokonaisuus, joka
tukee työelämään sijoittumista. Sivuaineen voi valita filosofisen tiedekunnan tai muun
tiedekunnan oppiainevalikoimasta.

OPINTO-OHJAAJA, MAISTERIOPINNOT 120 OP
KASVATUSTIETEEN MAISTERIN (120 OP) TUTKINNON TAVOITTEET
Ohjausalan maisteriopinnoissa opiskelija hankkii laaja-alaisen ohjausasiantuntijuuden
ja ammattitaidon toimia yksilöiden tukena koulutus- ja työsiirtymissä ja elämänkulkujen
muotoutumisessa. Opiskelija saa asetusten mukaisen kelpoisuuden toimia oppilaanja opinto-ohjaajana sekä monipuoliset ammatilliset valmiudet työskennellä opinto- ja
työuraohjauksen asiantuntijatehtävissä eri oppilaitoksissa ja muuntuvissa ohjauksen
toimintaympäristöissä. Opiskelijalla on ohjausprosessien sekä ohjauksellisten ja konsultatiivisten työtapojen asiantuntemusta, taitoja toimia eri-ikäisten toimijuuden tukena sekä vuorovaikutus- ja yhteistyöosaamista ja eettistä arviointitaitoa. Hän tunnistaa moninaisuuden ja monikulttuurisuuden merkityksen ohjaustyön kulttuurisena perustana. Opiskelijalla on ohjauksen palvelujärjestelmien ja eri ohjausympäristöjen tuntemusta. Hän kykenee oman työnsä ja ohjausympäristöjen analysointiin, suunnitteluun
ja arviointiin. Hänellä on ohjausalan tutkimus- ja kehittämisosaamista ja mahdollisuus
jatkaa opintoja tieteellisiin jatko-opintoihin. Hänellä on valmiuksia osallistua sosiaalisesti kestävän kehityksen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisen yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseen.
TUTKINTORAKENNE MAISTERI (KM)
Koodi

Nimi

Op

I

II

2235315

KASVATUSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 117 OP

1131000

Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op

1

x

2235102

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 1 op

1

x

sl

kl

sl

kl

x

Ohjauksen opintoja 70 op
2235221

Johdatus ohjauksen teoriaan ja käytäntöön 5 op

5

x

2235233

Koulutus, työelämä ja ohjaus 5 op

5

x

2235223

Elämänkulku, ammatti- ja työurien muotoutuminen 5 op

5

x

2235234

Ohjaus digitaalisissa ympäristöissä 5 op

5

x

2235235

Ohjauksen klassikot ja suuntaukset 5 op

5

2235236

Ohjausprosessi- ja keskustelu 6 op

6

x

2310215

Perusharjoittelu H2 7 op (P)

7

x

2235321

Pienryhmän ohjaus 5 op TAI

5

x/

2235321

Small group counselling 5 op

2235328

Monikulttuurisuus ja moninaisuus ohjauksessa 5 op

5

2235322

Elinikäinen ohjaus ja moniammatillinen yhteistyö 5 op

5

2235329

Ohjaaja eettisenä toimijana 2 op

2

x

x

x

x
x
x

(x)
x

2235330

Ohjaaja työyhteisöissä 5 op

5

x

2310235

Syventävä harjoittelu (H3) 7 op (P)

7

x

2235332

Ohjausasiantuntijuuden kehittyminen II 3 op

3

x

Syventävät tutkimus- ja menetelmäopinnot 45 op
2320304

Kvantitatiivinen tutkimus 2, 3 op

3

2220311

Kvalitatiivinen tutkimus 2, 3 op

3

Valitse yksi syventävä metodiopintojakso 4 op

4

x/

x/

x/

x

2320305

Kvantitatiivinen tutkimus 3, 4 op

2230318

Kvalitatiivinen tutkimus 3, 4 op

2320309

Syventävät erityistutkimusmenetelmät: Mixed methods - lä-

x
x

hestymistapa 4 op
2235340

Pro gradu - tutkielmaseminaari 5 op

5

x

x

x

x

2235313

Pro gradu -tutkielma (ohjaus) 30 op

30

x

x

x

x

Kypsyysnäyte 0 op

x

VAPAASTI VALITTAVIA OPINTOJA väh. 3 op

x

2235238

Ohjauksen erityisala 3-5 op

3-5

2240262

Työelämän psykologia 1 3 op

3

2235335

Ohjauksen ajankohtaiset kysymykset

3

2235323

Toimijuuden haasteet ja ohjaus

3-5

1131018

Osallistuminen ainejärjestö- ja kerhotyöskentelyyn

1-5

1131016

Osallistuminen hallinto- ja työryhmätyöskentelyyn

1-10

Tuutorointiin liittyvät opintojaksot
1131010

Vertaistuutorikoulutus

2

1131011

Toimiminen vertaistuutorina

1

1131017

Kansainvälisten maisteriopiskelijoiden tuutorikoulutus

2

1131012

Toimiminen kansainvälisten maisteriopiskelijoiden tuutorina

2

1131013

Vaihto-opiskelijoiden tuutorikoulutus

1

1131014

Toiminen kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden tuutorina

2

1131015

Toimiminen seniorituutorina
Muu vapaavalintainen ohjausasiantuntijuutta lisäävä opintojakso

1-2

x

x

x

Lisäksi ohjausalan maisteriopintoihin kuuluu täydentäviä opintoja / siltaopintoja
opiskelijan aiemman koulutustaustan mukaisesti. Opintoihin voi hakeutua kahdella eri taustalla; alemmalla korkeakoulututkinnolla ja kasvatustieteellisillä aineopinnoilla tai alemmalla korkeakoulututkinnolla ja yliopistollisilla opettajan pedagogisilla
opinnoilla. Siltaopinnoilla täydennetään näin ollen joko puuttuvia kasvatustieteen opintoja tai opettajan pedagogisia opintoja ja ne ovat edellytys maisterintutkinnon suorittamiseen. Mikäli opiskelija on aloittaessaan suorittanut sekä kasvatustieteelliset aineopinnot että yliopistolliset opettajan pedagogiset opinnot, ei täydentäviä opintoja / siltaopintoja tule lainkaan.
Koodi

Nimi

2235900

Täydentävät opinnot ohjauksen koulutuksessa

Op

I

II

sl

kl

sl

kl

Jos olet jo suorittanut opettajan pedagogiset opinnot,
mutta et vielä kasvatustieteellisiä aineopintoja, suoritat seuraavat opintojaksot (26 op)
2310121

Johdatus kasvatustieteisiin 5 op

5

x

2310121

Kasvatuksen historiallis-filosofinen perusta 5 op

5

x

2310123

Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 5 op

5

x

2230202

Kvalitatiivinen tutkimus I 5 op

5

x

2320204

Kvantitatiivinen tutkimus I 5 op

5

x

8020110

Kasvatustieteiden tiedonhaku 1 op

1

x/

x

x

Jos olet jo suorittanut kasvatustieteelliset aineopinnot, mutta et vielä opettajan pedagogisia opintoja,
suoritat seuraavat opintojaksot (46 op)
2310211

Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op (P)

5

2310212

Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle 2 op (P)

2

x

2310213

Orientoiva harjoittelu 3 op (P)

3

x

Opetus- ja oppimisprosessin suunnittelu ja arviointi 3
2310214

op

3

Erityispedagoginen näkökulma oppimisen tukemiseen
2310216

x

x

x

x/

x/

x/

x

x/

x/

x

5 op

5

x

2310231

Vuorovaikutus oppimis- ja koulutusympäristöissä 5 op

5

x

2310235

Soveltava harjoittelu (H4) 5 op

5

Valitse toinen seuraavista:

5

2310231

Monialainen opettajuus 5 op TAI

2230220a/b

Koulutuksen suunnittelu 5 op
Valitse toinen seuraavista:

2310234

3

x

Opetuksen eheyttäminen ja tutkiva opettajuus 3 op
TAI

2230702

Aikuiskoulutuksen hallinto ja säädösperusta 3 op
Valitse kaksi seuraavista:

2235331

Ohjaustaidot työelämässä 5 op

2310232

Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op

2230107

Oppimisympäristöt arjessa, työssä ja koulutuksessa 5
op

2230303

Asiantuntijuus, koulutus ja työelämä 5 op
Ahotoitavat erikseen sovitut vaihto-opinnot 5 op

(x)
10

x

x

x

x

Tuutoreiden tervehdys ja yhteystiedot
TUUTORIKIRJE
Hei tuleva opo-opiskelija!
Valtavan suuret onnittelut opiskelupaikkasi johdosta! Pääset opiskelemaan todella mielenkiintoista ja tärkeää alaa mahtavien tyyppien kanssa.
Olemme luoneet teille Facebook-ryhmän, joka löytyy nimellä Opofuksit 2020.
https://www.facebook.com/groups/683215158920992/about/ Loimme ryhmän myös
Whatsappiin, jonne voitte käydä liittymässä tämän linkin kautta. https://chat.whatsapp.com/H26fSyD7gubDjTPtoutdYc Kumpaankin ryhmään tulee samat tärkeimmät infot, joten ei haittaa, jos toiseen ei välttämättä halua liittyä.
Ainejärjestömme Opossumi ry:n jäsenenä saat hyviä etuja koko opiskelusi ajan. Opossumin nettisivuilta löytyy paljon tietoa ainejärjestön toiminnasta. Opossumia voi seurata myös Facebookissa ja Instagramissa, jonne päivitetään ajankohtaisia juttuja esimerkiksi tapahtumista. Opossumin nettisivuilta löytyy myös uuden opiskelijan ABC,
joka kannattaa käydä kurkkaamassa! https://opossumiry.webnode.fi/uuden-opiskelijan-abc/
Meihin tuutoreihin voi ottaa yhteyttä Whatsapissa, Facebookissa, tai opiskelijasähköpostin kautta milloin tahansa ja mikä tahansa mietityttääkin, autamme mielellämme!
Me tuutorit, ohjauksen henkilökunta ja muiden vuosikurssien opiskelijat odotetaan jo
innolla teidän tapaamista. Nautitaan kesästä kunnes syksyllä tavataan orientaatioviikon
merkeissä.
Tervetuloa opopoppooseen!
Hanna-Mari ja Ilona

TUUTOREIDEN ESITTELYT
Moikka!
Mun nimi on Hanna-Mari, opopoppoossa ja muuallakin paremmin tunnetaan nimellä Hanski. Oon 22-vuotias ja kotoisin Vantaalta. Joensuu oli mulle täysin tuntematon paikka tänne muuttaessani ja vaelsin kaupungin ruutukaavalla ensimmäistä kertaa soveltuvuuskokeisiin tullessani. Joensuusta on kuitenkin todella nopeasti tullut koti! Ystäviä on löytynyt yliopistolta ja sen
ulkopuolelta ja olen täällä päässyt jatkamaan vanhoja harrastuksiani ja aloittamaan myös uusia. Opopoppoo on ihanan tiivis ja lämminhenkinen porukka, tänne oli helppo sopeutua
viime syksynä. Nyt me halutaankin vuorostamme toivottaa teidät yhtä lämpimästi tervetulleiksi!  Odotan jo innnolla syksyä,
tapaamme virallisen tuutoroinnin merkeissä etäyhteyksin ja
sen hetkisten rajotteiden mukaan mahdollisesti livenä.
Siihen asti- nauttikaa kesästä, olette sen ansainneet!
Sähköposti: leimola@uef.fi

Moikka vaan uudet fuksit ja ensi alkuun onnittelut opiskelupaikasta!
Mie oon Ilona, 22-vuotias opo-opiskelija. Oon alunperin kotoisin Kuopiosta, mutta muutin 2014 opiskelemaan tänne nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi, joten oon ehtinyt asustella jo
viimeiset kuus vuotta täällä Joensuussa. Valmistumisen jälkeen pari välivuotta pidettyäni päädyin osaksi tätä aivan huikeaa opopoppoota! Tämä kesä kuluu melko työntäyteisissä
tunnelmissa, mutta odotan jo aivan innolla syksyä ja teidän
uusien fuksien tapaamista. Toivottavasti pääsemme syksyllä
tapaamaan myös livenä.
Nauttikaa kesästä ja nähdään syksyllä!
Sähköposti: ilonajau@student.uef.fi

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

UEF// Opiskelijan
digitaaliset työvälineet
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.

KAMU Käsikirja on jatkuvasti kehittyvä
opiskelijan tietopankki, josta löydät
kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet ja
linkit eri palveluihin.
kamu.uef.fi

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 UEFtunnuksilla. Listauksen opintoyhteisöistä
löydät Kamusta.

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.

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.

WEBOODI on tärkein työkalusi opintojesi
alusta lähtien. WebOodissa teet lukuvuosiilmoittautumisen, ilmoittaudut tentteihin
ja opetukseen sekä teet HOPSin.
weboodi.uef.fi

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

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, vaihtoopiskelusta, vinkkejä opiskelutaidon kehittämiseen, opinto-oppaat, linkit erilaisiin
työkaluihin ja palveluihin, opiskeluun liittyvät lomakkeet ja lisäksi hyvinvointiin
liittyviä vinkkejä.
kamu.uef.fi

Mikä on gradu?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Yliopistosanasto

Olen suorittanut
AMK:ssa ruotsin
kurssin. Voinko saada
korvaavuuden? Etsi
hakusanalla AHOT.

Miten haen ulkomaille
opiskelijavaihtoon? Etsi
Kamusta hakusanalla
Vaihto-opiskelu

Olen kipeänä.
Mihin menen lääkäriin?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Terveydenhuolto

Miten täällä
opiskellaan?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Opiskelutaidot

Pääseekö pyörätuolilla
liikkumaan
luentosaleissa?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Esteettömyys

Mistä löydän
tenttkirjat?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Kurssikirjat

Mitä kaikkia sivuaineita
täällä voi opiskella?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Sivuaineopiskelu

Miten saan
opiskelijakortin?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Opiskelijakortti

Uuden opiskelijan muistilista
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

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

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

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

Muista hakea opintotukea ja
tarvittaessa yleistä asumistukea
kela.fi

Voit rekisteröityä SYKETTÄ
liikuntapalveluiden käyttäjäksi
sykettä.fi

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

Seuraa yliopiston ja ylioppilaskunnan opiskelijaviestintää
kamu.uef.fi > opiskelijaviestintä

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

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

Tutustu tuutorointikäytäntöihin
kamu.uef.fi/vertaistuutorointi

Ravintolat
uef.fi/kampusravintolat

Rekisteröidy kirjaston asiakkaaksi
uef.fi/kirjasto

uef.fi/tipa

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Joensuu | Kuopio

Tietotekniikkapalvelut

