
HYVÄ HETKI 
OLLA ÄLYKÄS

UEF// KOULUTUSTARJONTA 2019

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO  JOENSUU  |  KUOPIO 



UEF Koulutustarjonta 2019

Julkaisija: Itä-Suomen yliopisto - University of Eastern Finland (UEF)

Suunnittelu ja toteutus: UEF ja Nitro ID

Kuvat: UEF, Raija Törrönen ja Varpu Heiskanen

Painosmäärä: 9 000 kpl

Painopaikka: Grano Oy

I TÄ - S U O M E N  Y L I O P I S T O

ITÄ
- SU

O
M

E
N

 Y
LIO

P
ISTO

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

IT
Ä

-S
U

O
M

E
N

 Y
L I

O
P

I S
TO

Kaikki yliopistoomme hakemiseen
 liittyvät tiedot löydät osoitteesta haeyliopistoon.fi.

Tee hauska uratesti, niin saat vinkkejä sinulle sopivista aloista tai 
selvitä omat lähtöpisteesi lähtöpistelaskurin avulla.

Toimii hienosti mobiilisti!
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4 UEF// Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on yksi maamme suurimmista 
yliopistoista. Meillä opiskelee noin 15 500 tutkinto-
opiskelijaa. Teemme monitieteistä, maailmanluokan 
tutkimusta kansainvälisen tiedemaailman keskiössä. 

Tarjoamme koulutusta 13 koulutusalalla ja liki sadassa 
pääaineessa tai koulutusohjelmassa. Koulutusalojen määrässä 
olemme Suomen monialaisin tiedeyliopisto. Tämä mahdollistaa 
työllistymistä tukevien, joustavien opintopolkujen ja erottuvien 

tutkintojen rakentamisen. Tarjoamme monella alalla täysin 
vapaan sivuaineoikeuden. 

Meille valitaan vuosittain noin 3 000 uutta opiskelijaa 
– oletko sinä yksi heistä?



SEURAA YLIOPISTO-OPISKELIJAN 
ELÄMÄÄ JA TUTUSTU 
UEF-LÄHETTILÄISIIN

Seuraa UEF-lähettiläiden blogia 
blogs.uef.fi/ueflahettilaat 

tai YouTube-kanavaa
UEF Lähettiläät

UEF-lähettiläät löydät myös 
Facebookista 
facebook.com/UEFlahettilaat 

ja Instagramista nimellä @ueflahettilas

sekä yliopiston Snapchatista uniuef

Itä-Suomen yliopisto //UEF 5



UUDENLAINEN 
OPISKELIJAN 

YLIOPISTO

6 UEF// Itä-Suomen yliopisto

Oppimisympäristöjen kehittäminen on yksi 
päätavoitteistamme. Suomen paras yliopistollinen 

oppimisympäristö rakentuu innovatiivisten 
opetusmenetelmien, tutkimuspohjaisen koulutuksen, 

monikäyttöisten tilaratkaisujen ja avoimuuden ympärille.

Luomme uudenlaista opetuskulttuuria motivoituneiden 
opettajiemme johdolla. Laadukas opetuksemme perustuu 

uusimpaan tutkimukseen, jonka myötä koulutamme 
ammattilaisia muuttuvan työelämän tarpeisiin. 

Uudistamme kampusrakennuksiamme muunneltavuus, 
innostavuus ja teknologia edellä.

Yliopistoomme on rakentumassa avoimen tieteen ja 
teknologian kulttuuri, joka mahdollistaa opiskelijoiden 

omien laitteiden ja yliopistomme tarjoaman tekniikan ja 
laitteiston saumattoman yhteistyön.

Toivotamme opiskelijamme tervetulleiksi ja osaksi 
tiedeyhteisöä jo ensimmäisestä opiskelupäivästä lähtien. 

Panostamme joustavien opintopolkujen tukemiseen ja 
kehittämistyömme lähtökohtana on opiskelijakeskeisyys. 

Rakennamme yhdessä uudenlaista yliopistomaailmaa.



[ 12:25]
UEF-LÄHETTILÄS     
HENNA SILLANPÄÄ   
LUOKANOPETTAJA

Jokaisella tutkinto-opiskelijallamme 
on mahdollisuus suorittaa osa 
opinnoistaan ulkomailla. Vaihto-opiskelu 
tai harjoittelu ulkomailla antaa uudenlaisia 
kokemuksia ja tilaisuuden tutustua 
erilaisiin ajattelutapoihin ja kulttuureihin. 
Ulkomailla opiskelu parantaa kielitaitoasi ja 
kilpailukykyäsi työmarkkinoilla. 

Olemme mukana useissa vaihto-ohjelmissa, 
joiden kautta voit lähteä ulkomaille. 
Vaihtosopimuksia on yli sadan yliopiston 
kanssa ympäri maailmaa. Kansainvälisten 
verkostojemme kautta opiskelijat pääsevät 
opiskelemaan, harjoittelemaan, tekemään 
tutkimusta tai opinnäytetöitään ulkomaisiin 
yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. 

Kansainvälisiä vuorovaikutustaitoja voit 
kehittää myös omalla kampuksella 
esimerkiksi osallistumalla englanninkielisille 
kursseille. Kansainvälisiin opiskelijoihin 
tutustut toimimalla tuutorina sekä 
osallistumalla ylioppilaskunnan 
kansainväliseen toimintaan.

UEF// MUUTA
MAAILMAA 
AJATUKSELLA
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UEF// KAHDEN 
KAUPUNGIN 
YLIOPISTO
Kaipaatpa opiskelukaupungiltasi sitten tapahtumia, 
kulttuuria, urheilua tai upeaa luontoa, on Joensuussa ja 
Kuopiossa tarjolla näitä kaikkia ympäri vuoden. Tiiviit 
kampusalueet ovat kävelyetäisyydellä keskustasta ja pyörällä 
pääset kaikkialle. Hyvät juna-, bussi- ja lentoliikenneyhteydet 
kuljettavat sinut tarvittaessa kauemmaskin.

TAPAHTUMAT JA LISÄÄ HARRASTUSMAHDOLLISUUKSISTA:
joensuu.fi   |   kuopio.fi

8 UEF// Kampuskaupungit

ASUKASTA JOENSUUSSA

ASUKASTA KUOPIOSSA

75 500

118 000

Joensuun kampukselta 
on vain 500 metrin 
matka kaupungin 

keskustan palveluiden, 
monipuolisten 

urheilumahdollisuuksien 
tai luonnon äärelle.

YLIOPISTO-
OPISKELIJAA

15 500

Kuopion tiivis kampus 
sijaitsee Savilahden 

rannalla kävelymatkan
päässä keskustasta.
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UEF-LÄHETTILÄS     
HILMA MÖTTÖNEN   
SOSIAALITIETEET



Opiskelijan arkeen kuuluu paljon muutakin kuin opintoja. Hyvinvointisi on 
meille tärkeä asia ja siitä on huolehtimassa yliopistosi lisäksi moni muukin taho.

OPISKELIJAN ELÄMÄÄ

UEF// KAMU

Ohjeet opiskeluun, digitaaliset työvälineet ja 
paljon muuta opiskelijan arkeen liittyvää tietoa 
löydät opiskelijan käsikirjasta.

Tutustu: kamu.uef.fi

OPISKELIJA-ASUMINEN

Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli: 
joensuunelli.fi

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy KUOPAS: 
kuopas.fi

OPISKELIJAN TERVEYDENHUOLTO

Opintojen aikana voit turvautua 
terveydenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä 
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöön (YTHS), 
joka tarjoaa opiskelijoille terveydenhoidon, 
mielenterveyden sekä suun ja hampaiden 
terveydenhuollon palveluja. 

Lisätietoja: yths.fi

OPINTOTUKI

Opiskeluun voit saada Kelan myöntämää 
opintotukea. Opintotuki koostuu opintorahasta, 
opintotuen asumislisästä ja opintolainan 
valtiontakauksesta.

Lisätietoja opintotuesta: kela.fi/opintotuki

OPISKELIJARUOKAILU

Yliopistokampuksilla ruokailet edullisesti 
opiskelijahintaan.

Opiskelijalounaan hinnat vaihtelevat noin 
1,90 eurosta 2,60 euroon.

HUIPPU-URHEILU JA OPISKELU

Joensuun Urheiluakatemia: 
joensuu.fi/urheiluakatemia

Kuopion alueen urheiluakatemia:
kuopionalueenurheiluakatemia.fi

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON 
YLIOPPILASKUNTA (ISYY) 
JA AINEJÄRJESTÖT

ISYY on opiskelijoiden etujärjestö, joka 
auttaa käytännön ongelmatilanteissa. 
Ylioppilaskunta järjestää vapaa-ajan toimintaa 
sekä liikuntamahdollisuuksia. ISYY:n 
jäsenenä voit hankkia opiskelijakortin, joka 
oikeuttaa alennuksiin junissa, linja-autoissa, 
opiskelijaruokaloissa sekä useissa liikkeissä. 
Ylioppilaskunta julkaisee myös omaa lehteä, 
Uljasta.

Ainejärjestöissä tutustut oman ja muiden alojen 
opiskelijoihin, ja ainejärjestötoiminnan kautta 
voit vaikuttaa, verkostoitua ja osallistua vapaa-
ajan rientoihin bileistä luontoretkiin.

Lue lisää:: 
isyy.fi ja uef.fi/jarjestoja
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HYVÄLLÄ 
TULEVAISUUDELLA 

ON TEKIJÄNSÄ
Seuraavilla sivuilla tutustut koulutustarjontamme. Voit hakea 
opiskelijaksemme korkeakoulujen yhteishaussa, kun sinulla on 
ylioppilastutkinto tai siihen rinnastettava koulutus. Itä-Suomen 

yliopistossa haetaan ja opiskeluoikeus myönnetään pääsääntöisesti 
sekä kandidaatti- että maisteritutkintoon.

LISÄTIETOJA haeyliopistoon.fi tai opintopolku.fi

UEF// Yhteishaussa oleva koulutus 

[ 11:46]
UEF-LÄHETTILÄS     
KAISA JUNTUNEN   
ENGLANNIN KIELI JA KÄÄNTÄMINEN
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Englannin kieli, kulttuuri ja 
kääntäminen

ENEMMÄN KUIN arkienglantia – osaajasta 
asiantuntijaksi!

Englannin kielen koulutusohjelmassa han-
kit laaja-alaisen viestinnällisen, kielitieteellisen ja 
kulttuurisen kompetenssin. Kandidaattiopintojen 
aikana valitset joko englannin kielen ja kulttuurin tai 
englannin kielen ja kääntämisen opintopolun, jota 
jatkat maisterin tutkinnossa. Opintosi painottuvat joko 
englannin kielen ja englanninkielisen kulttuurin ja kir-
jallisuuden tai kääntämisen ja monikielisen viestinnän 
käytänteisiin, monimuotoisuuteen ja yhteiskunnalli-
seen vaikuttavuuteen lähellä ja kaukana. 

Maisterivaiheen opinnoissa voit joko syventää 
englannin kielen ja kulttuurin tietotaitoa tutkimuksen 
ja monipuolisen kurssivalikoimamme avulla tai pereh-
tyä käännösviestintään kieliparissa englanti–suomi 
esimerkiksi erikoistekstien, käännösteknologian ja 
-projektien näkökulmasta.

Vahva aineenopettajakoulutuksen perinne, vireä 
ja oppiainerajat ylittävä yhteistyö sekä vapaa sivuai-
neoikeus antavat opiskelijoille loistavat mahdollisuu-
det osaamisensa laajentamiseen oman kiinnostuksen 
mukaan. Vaihto-opiskeluvuosi tai työharjoittelujakso 
ulkomailla avaavat ikkunoita maailmalle.

Englannin kielen asiantuntijana voit työskennellä 
esimerkiksi kieltenopettajana, kääntäjänä, tulkkina 
tai englannin kielen ja kulttuurienvälisen viestinnän 
tehtävissä valtion, kunnan, yritysten tai järjestöjen 
palveluksessa.

Erityisopettaja

ERITYISOPETTAJAOPINNOISTA valmistuu moni-
puolisia, erittäin hyvin työllistyviä osaajia! 

Erityisopettajien koulutuksessa on kaksi koulu-
tuslinjaa ja hakukohdetta: 1) erityisluokanopettajan 
ja erityisopettajan koulutus ja 2) erityisopettajan 
koulutus. Koulutusten pääaine ja tavoitetutkinto on 
sama, mutta sivuaineopintojen kautta koulutuslinjat 
tuottavat erilaiset erityisopettajakelpoisuudet.  

1) Erityisluokanopettajan ja erityisopettajan 
koulutuslinja tuottaa kolmoiskelpoisuuden. Tämä 
tarkoittaa, että opinnot suoritettuaan opiskelija on 
pätevä erityisopettajan, erityisluokanopettajan ja 
luokanopettajan tehtäviin. 

2) Erityisopettajan koulutuslinjan suorittanut on 
pätevä erityisopettajan tehtäviin. Sivuainevalinnoilla 
opiskelija voi monipuolistaa työelämäosaamistaan ja 
laajentaa opettajakelpoisuuttaan.

Suomen laajin ja vetovoimaisin opettajankoulu-
tusyksikkö tarjoaa laadukkaan oppimisympäristön. 
Kasvatus- ja opetusalan opiskelijat syventyvät yhdessä 
kasvatukseen, opetukseen ja oppimiseen liittyviin 
kysymyksiin. Erityisopettajaopinnoissa erityispeda-
goginen teoria ja tutkimus kohtaavat käytännön 
erityisopetuksen ja pedagogisen tuen eri muodot. 
Ohjatulla opetusharjoittelulla on opinnoissa merkit-
tävä osa.

HAKUKOHDE:
  ENGLANNIN KIELI, KULTTUURI JA 
  KÄÄNTÄMINEN

HAKUKOHTEET:
  ERITYISLUOKANOPETTAJA JA 
  ERITYISOPETTAJA
  ERITYISOPETTAJA

    KAMPUS: Joensuu
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Filosofinen tiedekunta, humanistinen osasto
    TUTKINNOT: Humanististen tieteiden   

 kandidaatti ja filosofian maisteri
    KESTO: 3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (HuK) + 

 120 opintopistettä (FM)
    OPETUSKIELET: suomi ja englanti

    KAMPUS: Joensuu
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Filosofinen tiedekunta, 
 kasvatustieteiden ja psykologian osasto

    TUTKINNOT: Kasvatustieteen kandidaatti ja  
 kasvatustieteen maisteri

    KESTO: 3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (KK) + 

 120 opintopistettä (KM)
    OPETUSKIELI: suomi

UEF// Filosofinen tiedekunta
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Kasvatustiede ja 
aikuiskasvatustiede

IHMETYTTÄÄKÖ TÄMÄN päivän koulutusjärjestel-
mä? Tule opiskelemaan kasvatustieteiden asiantunti-
jaksi ja kehitä itse parempi! Tämän alan koulutuksen 
suorittaneet ovat tutkimusten mukaan löytäneet hyvin 
koulutustaan vastaavaa työtä. Voit sijoittua esimerkiksi 
koulutussuunnittelijaksi, projektikoordinaattoriksi, 
aikuiskouluttajaksi, tutkijaksi, henkilöstöpäälliköksi tai 
hallinnollisiin tehtäviin.

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantun-
tijakoulutuksen pääaine, kasvatustiede tai aikuiskasva-
tustiede, valitaan ensimmäisen opintovuoden aikana. 
Opintoihin voidaan sisällyttää myös aikuisopettajan 
pedagogiset opinnot, joihin on koulutuksen aikana 
erillinen haku ja valinta. Sivuaineet valitaan oman 
mielenkiinnon mukaan. Niillä on merkitystä oman 
akateemisen ammattitaidon kehittämisessä ja sen 
suuntaamisessa sekä työllistymisessä haluttuihin 
työtehtäviin. Asiantuntijakoulutus antaa monipuoliset 
valmiudet kasvatus- ja koulutusalan asiantuntijatehtä-
vissä toimimiseen. 

Monimuotoistetun opetussuunnitelman ansiosta 
opintoja voit suorittaa joustavasti ajan ja paikan 
suhteen.

Kotitalousopettaja

KOTITALOUSOPETTAJAT OVAT arjen taitajia ja 
tutkijoita. Koulutuksen pääaine on kotitaloustiede. 
Opintojen sisältöalueita ovat asumiseen, ruoka- ja 
kuluttajaosaamiseen liittyvät aihekokonaisuudet. 
Opettajan pedagogiset opinnot ja opetusharjoittelut 
antavat valmiuksia opettajuuteen. Koulutuksessa 
käytettäville työskentelytavoille on ominaista yhdessä 
tekeminen ja oppiminen monimuotoisissa oppimis-
ympäristöissä. Kotitaloustieteilijät ovat kiinnostuneet 
arjen rakentumisesta ja kestävän kehityksen mukaisis-
ta ratkaisuista. 

Kotitalousopettaja on tieteenalansa ja kasva-
tuksen asiantuntija, jolla on mahdolisuus toimia 
opettajana eri koulutusasteilla. Tutkinnon sivuaineesta 
riippuen kotitalousopettajan on mahdollista toimia 
myös luokanopettajana ja toisen opetettavan oppiai-
neen opettajana. Kotitalousopettajat voivat työllistyä 
lisäksi erilaisiin asiantuntijatehtäviin hallinnossa, jär-
jestöissä ja yrityksissä. Kotitaloustieteen jatko-opinnot 
tarjoavat sinulle myös mahdollisuuden työskennellä 
yliopistossa opettajana tai tutkijana. Vaihtoehtoja on 
monta – sinulla on mahdollisuus valita!

14 UEF// Yhteishaussa oleva koulutus 

HAKUKOHDE:
  KASVATUSTIEDE JA AIKUISKASVATUSTIEDE

HAKUKOHDE:
  KOTITALOUSOPETTAJA

    KAMPUS: Joensuu
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Filosofinen tiedekunta, kasvatustieteiden ja  
 psykologian osasto

    TUTKINNOT: Kasvatustieteen kandidaatti ja  
 kasvatustieteen maisteri

    KESTO: 3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (KK) + 

 120 opintopistettä (KM)
    OPETUSKIELI: suomi

    KAMPUS: Joensuu
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Filosofinen tiedekunta, soveltavan   
 kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen  
 osasto

    TUTKINNOT: Kasvatustieteen kandidaatti ja  
 kasvatustieteen maisteri

    KESTO: 3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (KK) + 

 120 opintopistettä (KM)
    OPETUSKIELI: suomi



Kulttuurintutkimus 

HALUATKO YMMÄRTÄÄ ihmisiä ja kulttuureja pintaa 
syvemmältä? Kulttuurintutkimuksen koulutusoh-
jelma tarjoaa sinulle tietoja ja taitoja, joiden avulla 
ymmärrät muuttuvaa maailmaa. Saat humanistisen 
sivistyksen ja välineitä kehittyä ihmiskeskeisten alojen 
moniosaajaksi. 

Koulutusohjelman laajasta oppiainevalikoimasta 
voit koota omia uratoiveitasi vastaavan tutkinnon. 
Voit erikoistua kirjallisuuteen, perinteentutkimukseen, 
etnomusikologiaan, kulttuuriantropologiaan, media-
kulttuuriin ja viestintään, sukupuolentutkimukseen tai 
taiteensosiologiaan. Itä-Suomen yliopiston kattavasta 
sivuainevalikoimasta löydät lisää tavoitteisiisi sopivia 
vaihtoehtoja. Kampusalueella kaikki on lähellä – myös 
opinnoissasi sinua auttava henkilökuntamme. 

Kulttuurintutkimuksesta valmistuvalle maisterille 
avautuu ”yhdellä tutkinnolla tuhat ammattia”. Voit 
sijoittua työelämässä esimerkiksi kulttuuri- ja sivistys-
organisaatioihin, hankkeisiin ja järjestöihin, voit toimia 
vaikkapa suunnittelijana, tiedottajana, tutkijana, arkis-
to-, kirjasto- ja opetustehtävissä tai ryhtyä yrittäjäksi. 

Kun valitset kulttuurintutkimuksen koulutusoh-
jelman, sinusta tulee asiantuntija, joka pärjää moneksi 
taipuvan tutkinnon ansiosta tulevaisuuden työmarkki-
noilla haluamissasi työtehtävissä.

Käsityönopettaja, 
monimateriaalinen käsityö

KÄSITYÖNOPETTAJAT OVAT luovia monitaitureita. 
Koulutuksen pääaine on käsityötiede, jossa pereh-
dytään erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja teknolo-
giaa hyödyntäen sekä tekstiili- että teknisen työn 
sisältöihin. Opinnoissa korostuvat taidon ja tiedon 
soveltaminen sekä suunnittelu ja ongelmanratkaisu. 
Oppimistehtävissä painottuvat yhteisöllisyys, tutkiva 
ote ja asiantuntijuuden kehittyminen. Korostamme 
myös käsityön yhteyttä yksilön hyvinvointiin, ympäröi-
vään kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Koulutuksen aikana perehdyt käsityönä valmis-
tettavien tuotteiden suunnitteluun, valmistukseen 
ja opetukseen sekä käsityötieteen tutkimukseen. 
Opettajan pedagogiset opinnot ja opetusharjoittelut 
antavat valmiuksia opettajuuteen. Valitsemasi sivuaine 
antaa kelpoisuuden eri koulutusasteille tai mahdolli-
suuden toimia perusopetuksessa luokanopettajana tai 
jonkin toisen aineen opettajana. Käsityönopettaja voi 
työllistyä myös aikuisopetuksen, järjestöjen, käsityö-
koulun, median, kaupan tai teollisuuden tehtäviin. 
Jatko-opinnot tarjoavat mahdollisuuden työskennellä 
yliopistossa opettajana tai tutkijana. Luova ala tarjoaa 
mahdollisuuksia sijoittua myös uusiin suunnittelu-, 
organisointi- ja kehittämistehtäviin.

HAKUKOHDE:
  KÄSITYÖNOPETTAJA, 
  MONIMATERIAALINEN KÄSITYÖ

HAKUKOHDE:
  KULTTUURINTUTKIMUS     KAMPUS: Joensuu

    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 
 Filosofinen tiedekunta, soveltavan   
 kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen  
 osasto

    TUTKINNOT: Kasvatustieteen kandidaatti ja  
 kasvatustieteen maisteri

    KESTO: 3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (KK) + 

 120 opintopistettä (KM)
    OPETUSKIELI: suomi

    KAMPUS: Joensuu
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Filosofinen tiedekunta, humanistinen osasto
    TUTKINNOT: Humanististen tieteiden   

 kandidaatti ja filosofian maisteri
    KESTO: 3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (HuK) + 

 120 opintopistettä (FM)
    OPETUSKIELI: suomi
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Luokanopettaja

ONKO HAAVEENASI tehdä merkityksellistä, vai-
kuttavaa ja tulevaisuuteen suuntautuvaa työtä? Tule 
luokanopettajaopintoihin toteuttamaan unelmaasi! 
Pääaineesi kasvatustiede ja siihen sisältyvät opettajan 
pedagogiset opinnot luovat perustan ja antavat val-
miudet opettajan tehtävien hoitamiselle. Opintoihin 
sisältyy paljon pienryhmäharjoituksia, ja opetustyö-
hön pääset ohjatuissa harjoitteluissa.

Sivuaineinasi opiskelet perusopetuksessa opetet-
tavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset 
opinnot sekä vapaasti valitsemiasi aineita. Laajasta 
sivuainetarjonnasta voit valita esimerkiksi jonkin 
perusopetuksessa opetettavan aineen opinnot, jolloin 
saat kelpoisuuden toimia kyseisen aineen aineenopet-
tajana perusopetuksessa.

Luokanopettajakoulutuksen saaneena voit toimia 
opettajana esiopetuksessa ja vuosiluokilla 1–6. Lisäksi 
opettajankoulutuksesta valmistuneilla on kysyntää 
myös opetusalan ulkopuolella yhteiskunnan ja työelä-
män eri tehtävissä.
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HAKUKOHDE:
  LUOKANOPETTAJA 

    KAMPUS: Joensuu
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Filosofinen tiedekunta, soveltavan   
 kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen  
 osasto

    TUTKINNOT: Kasvatustieteen kandidaatti ja  
 kasvatustieteen maisteri

    KESTO: 3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (KK) + 

 120 opintopistettä (KM)
    OPETUSKIELI: suomi

[ 14:12]
UEF-LÄHETTILÄS    
VIIVI VAINIKAINEN  
OPINTO-OHJAAJA



Läntinen teologia

LÄNTISTÄ TEOLOGIAA opiskelemalla kouluttaudut 
uskontojen, etiikan ja ekumeniikan asiantuntijak-
si, joka ymmärtää elämää, ihmistä ja uskontojen 
moninaisuutta. 

Teologian opinnoissa tutkitaan tieteellisin mene-
telmin Raamatun syntyä ja tulkintaa, kirkon historiaa, 
kristillisen uskon sisältöä ja teologista ajattelua. 
Opinnot käsittelevät myös uskontokasvatusta, uskon 
ilmenemistä yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan 
elämässä sekä uskontojen välistä vuorovaikutusta. 
Joensuun teologikoulutuksen rikkaus on läntisen ja 
itäisen perinteen kohtaaminen.  

Teologian opiskelun tavoitteena on laaja yleissi-
vistävä tutkinto, joka mahdollistaa työskentelyn erilai-
sissa teologista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä 
ja antaa valmiudet osallistua kirkkoja ja uskontoja 
koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.  

Läntisen teologian koulutusohjelmassa on kaksi 
suuntautumisvaihtoehtoa, teologin suuntautumis-
vaihtoehto ja opetusalan suuntautumisvaihtoehto. 
Teologeja työskentelee muun muassa pappeina, 
opettajina, toimittajina ja tutkijoina. Työnantajina ovat 
esimerkiksi kirkot ja uskonnolliset yhteisöt, oppilaitok-
set, tiedotusvälineet ja järjestöt.                               

          

    KAMPUS: Joensuu
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Filosofinen tiedekunta, teologian osasto
    TUTKINNOT: Teologian kandidaatti ja   

 teologian maisteri
    KESTO: 3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (TK) + 

 120 opintopistettä (TM)
    OPETUSKIELI: suomi
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HAKUKOHTEET: 
  LÄNTINEN TEOLOGIA, TEOLOGI
  LÄNTINEN TEOLOGIA, OPETUSALA



Ortodoksinen teologia

ORTODOKSISTA TEOLOGIAA opiskelemalla kou-
luttaudut ortodoksisen teologian tai ortodoksisen 
kirkkomusiikin asiantuntijaksi, jolla on valmiudet 
arvokeskusteluun ja uskontojen väliseen dialogiin. 
Itä-Suomen yliopisto tarjoaa ainoana Pohjoismaissa 
yliopistotasoista ortodoksisen teologian koulutusta ja 
tutkimusta.  

Teologian opinnoissa tutkitaan tieteellisin mene-
telmin Raamatun syntyä ja tulkintaa, kirkon historiaa, 
kristillisen uskon sisältöä ja teologista ajattelua. 
Opinnot käsittelevät myös uskon ilmenemistä yksilön, 
yhteisöjen ja yhteiskunnan elämässä, kirkkomusiikkia 
sekä uskontojen välistä vuorovaikutusta. Joensuun 
teologikoulutuksen rikkaus on ortodoksisen ja läntisen 
perinteen kohtaaminen. 

Ortodoksisen teologian koulutusohjelmassa on 
kolme suuntautumisvaihtoehtoa, teologin suun-
tautumisvaihtoehto, opetusalan suuntautumisvaih-
toehto ja kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto.  
Valmistuneita työskentelee muun muassa ortodok-
sisen kirkon pappeina ja kanttoreina sekä opetta-
jina, toimittajina ja tutkijoina. Työllistyä voi myös 
erilaisiin ortodoksisen teologian tai kirkkomusiikin 
asiantuntijatehtäviin.   
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Opinto-ohjaaja

OLETKO TULEVA LÄSNÄOLON taitaja ja toivon 
ammattilainen? Haluatko ohjata ihmisiä lisääntyvän 
epävarmuuden ja moninaisten valinnanmahdollisuuk-
sien keskellä? Itä-Suomen yliopistossa, ainoana yliopis-
tona Suomessa, voit opiskella opinto-ohjaajaksi (KM) 
ilman aiempia korkeakouluopintoja. Ohjaustyössä tuet 
yksilöitä ja ryhmiä koulutuspolkujen ja työurien raken-
tamisessa ja toimit yhteistyössä muiden kasvatus- ja 
ohjausalan ammattilaisten sekä työelämän edustajien 
kanssa.

Ohjaus on monitieteinen tiedonala, jolla on 
perustansa neuvonta- ja ohjauspsykologiassa sekä 
kasvatus- ja yhteiskuntatieteissä. Koulutus suuntautuu 
koulutuksen, ammattien ja työn maailmaan tavalla, 
jota voidaan laajasti kutsua elämänuraohjaukseksi. 
Ohjauksen koulutuksessa opiskellaan luentojen, tent-
tien ja oppimistehtävien lisäksi työpajoissa, seminaa-
reissa ja harjoitteluissa. Koulutus antaa kelpoisuuden 
toimia oppilaan- ja opinto-ohjaajana sekä aineen-
opettajana. Lisäksi koulutus tarjoaa monipuoliset 
valmiudet toimia muissa ohjaus- ja neuvontatyön sekä 
koulutuksen asiantuntijatehtävissä. Koulutuksesta 
valmistuneet toimivat pääosin oppilaan- ja opin-
to-ohjaajina, mutta myös opettajina, rehtoreina sekä 
esimerkiksi työhallinnossa, uraohjaajina ja erilaisissa 
ohjausalan hankkeissa ja projekteissa.

HAKUKOHDE:
  OPINTO-OHJAAJA

    KAMPUS: Joensuu
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Filosofinen tiedekunta, kasvatustieteiden ja  
 psykologian osasto

    TUTKINNOT: Kasvatustieteen kandidaatti ja  
 kasvatustieteen maisteri

    KESTO: 3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (KK) + 

 120 opintopistettä (KM)
    OPETUSKIELI: suomi

HAKUKOHTEET: 
  ORTODOKSINEN TEOLOGIA, TEOLOGI 
  ORTODOKSINEN TEOLOGIA, OPETUSALA
  ORTODOKSINEN TEOLOGIA, KIRKKOMUSIIKKI

    KAMPUS: Joensuu
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Filosofinen tiedekunta, teologian osasto
    TUTKINNOT: Teologian kandidaatti ja   

 teologian maisteri
    KESTO: 3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (TK) + 

 120 opintopistettä (TM)
    OPETUSKIELI: suomi



Psykologia

PSYKOLOGIAN OPISKELU valmistaa arvostettuun 
ja haastavaan ammattiin. Psykologina toimit ja autat 
ihmisiä elämän ytimessä. 

Psykologian opinnoissa painottuvat kliininen 
psykologia ja terveyspsykologia, hyvinvointi työssä, 
elämänkulku, koulutus ja kasvatus sekä sivuaineena 
oikeuspsykologia. Opetuksellamme ja tutkimuksel-
lamme on oma ainutlaatuinen leimansa: ihmisen 
kehitystä, elämänkulkua, terveyttä ja mielenterveyttä 
ja muita psykologisia ilmiöitä tarkastellaan sosiaalisis-
sa, kulttuurisissa, yhteiskunnallisissa ja historiallisissa 
yhteyksissään. Opiskeluilmapiiri on kannustava. 

Opinnot koostuvat luennoista, käytännönläheisis-
tä harjoituksista, ryhmätyöskentelystä, vierailuista ja 
psykologiharjoittelusta.

Psykologian maisterin tutkinto antaa pätevyyden 
toimia laillistettuna psykologina. Valmistuttuasi voit 
työskennellä hyvin monipuolisissa tehtävissä – niin 
lasten, nuorten, aikuisten, vanhusten, perheiden kuin 
organisaatioidenkin parissa. Psykologian alan osaami-
selle on kysyntää!

Ruotsin kieli

SVENSKA I JOENSUU? Kyllä vain! 
Ruotsin kielen ja Pohjoismaiden asiantuntijoita 

tarvitaan! Meillä saat sujuvan suullisen ja kirjallisen 
kielitaidon sekä opit luontevaa asiaviestintää ruotsiksi. 
Opinnoissasi perehdyt kielen rakenteeseen, vuorovai-
kutukseen, kielenoppimiseen, kielialueen kulttuuriin 
ja yhteiskuntaan sekä muihin Pohjoismaihin. Opiskelu 
aktivoi monin tavoin - meillä opiskelet sekä itsenäisesti 
että yhdessä muiden kanssa. Kaikki tämä takaa sinulle 
monipuolisen asiantuntijuuden.

Päästyäsi pidemmälle opinnoissasi valinnanvara 
kasvaa ja voit valita aineenopettajaksi, kääntäjäksi tai 
kieliasiantuntijaksi suuntautuvan opintoja. Ruotsin 
lisäksi opiskelet myös sivuaineita. Meillä on mm. laaja 
kielivalikoima ja monipuolinen aineenopettajakoulu-
tus. Voit valita juuri itsellesi sopivan aineyhdistelmän, 
niin kieliä kuin muidenkin alojen aineita. Sinulla on 
myös erinomaiset mahdollisuudet suorittaa osa opin-
noistasi ulkomailla eri vaihto-ohjelmien avulla. 

Ruotsin kielen maisterina voit sijoittua työelämäs-
sä opetusalalle eri oppilaitoksiin tai (korkea)koului-
hin, viestintä- tai hallintotehtäviin, kansainväliselle 
uralle, kääntämisen ja tulkkauksen alalle, erilaisiin 
kulttuuriasiantuntijan tehtäviin, tutkijaksi, muihin 
asiantuntijatehtäviin tai vaikkapa matkailualalle. 
Sivuainevalinnoilla voit vaikuttaa paljon sijoittumiseesi 
työelämässä. 

HAKUKOHDE:
  PSYKOLOGIA

HAKUKOHDE:
  RUOTSIN KIELI    KAMPUS: Joensuu

    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 
 Filosofinen tiedekunta, kasvatustieteiden ja  
 psykologian osasto

    TUTKINNOT: Psykologian kandidaatti ja  
 psykologian maisteri

    KESTO: 3 + 2,5  vuotta kokopäiväistä 
 opiskelua

    LAAJUUS: 180 opintopistettä (PsK) + 
 150 opintopistettä (PsM)

    OPETUSKIELI: suomi

    KAMPUS: Joensuu
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Filosofinen tiedekunta, humanistinen osasto 
    TUTKINNOT: Humanististen tieteiden

 kandidaatti ja filosofian maisteri
    KESTO: 3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (HuK) + 

 120 opintopistettä (FM)
    OPETUSKIELET: suomi ja ruotsi
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Varhaiskasvatuksen opettaja 

VARHAISKASVATUKSEN arvostus on jatkuvasti vah-
vistunut sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Pohja 
elinikäiselle oppimiselle rakentuu varhaisvuosien 
aikana ja varhaiskasvatuksen opettaja on avainase-
massa alle kouluikäisten lasten oppimisen, kehityksen 
ja hyvinvoinnin turvaamisessa. Valitessasi varhais-
kasvatukseen painottuvat kasvatustieteen opinnot 
valmistut vaikuttavaan, palkitsevaan ja ratkaisevan 
tärkeään ammattiin. 

Varhaiskasvatuksen koulutuksessa suoritettu kas-
vatustieteen kandidaatin tutkinto tuottaa kelpoisuu-
den varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään. 

Kasvatustieteen opinnot ovat osittain yhteisiä 
muiden opettajaksi opiskelevien kanssa. Eriytyvät 
varhaiskasvatuksen opinnot painottuvat pienten 
lasten pedagogiikkaan, oppimiseen, kehitykseen ja 
pedagogiseen johtajuuteen. Opintoihin kuuluvat 
myös ammatilliset opinnot ja osaamista syventävät 
sivuaineopinnot. 

Päiväkodeissa tapahtuvat opetusharjoittelujaksot 
ovat tärkeä osa opintoja.  Niiden aikana harjoitellaan 
opetuksen, hoidon ja kasvatuksen suunnittelemista, 
toteuttamista ja arviointia sekä teorian ja käytännön 
yhdistämistä. 

Suomen kieli ja kirjallisuus

KIELEN JA KIRJALLISUUDEN moniosaajaksi!
Suomen kielen ja kirjallisuuden koulutuksessa voit 
valmistua äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi tai 
kielen ja kirjallisuuden asiantuntijaksi. Opit ymmär-
tämään kielen ja kirjallisuuden merkityksen yhteis-
kunnassa ja saat valmiudet toimia tekstitaitojen ja 
kirjoittamisen ammattilaisena. 

Pääaineeksi voit valita joko suomen kielen tai 
kirjallisuuden. Sivuaineiksi tarjoamme esimerkiksi 
karjalan kieltä ja kulttuuria tai suomen opettamista 
vieraana kielenä (S2). Äidinkielenopettajaksi haluavien 
sivuaineena ovat aineenopettajan pedagogiset 
opinnot. Suosittuja sivuaineita ovat myös kulttuurin-
tutkimuksen oppiaineet kuten perinteentutkimus, 
mediakulttuuri ja viestintä sekä sukupuolentutkimus. 
Lisäksi voit valita sivuaineita Itä-Suomen yliopiston 
muista tiedekunnista.

Opiskelu perustuu monipuolisiin opetusmenetel-
miin, jotka kehittävät työelämätaitoja.  Kansainvälistä 
kokemusta voit hankkia opiskelijavaihdossa. 

Suomen kielen ja kirjallisuuden maisterit 
sijoittuvat useimmiten äidinkielen ja kirjallisuuden 
tai muiden viestintäaineiden opettajiksi. Monet 
työskentelevät toimittajina tai tiedottajina esimerkiksi 
median palveluksessa. Jotkut toimivat asiantuntijoina 
yliopistoissa, kustantamoissa, järjestöissä tai hankkeis-
sa tai työskentelevät erilaisissa EU:n, valtion ja kuntien 
tehtävissä. Koulutus mahdollistaa myös toimimisen 
kieli- ja kulttuurialan yrittäjänä.

HAKUKOHDE:
  SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS

HAKUKOHDE:
  VARHAISKASVATUS, 
  VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJA

    KAMPUS: Joensuu
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Filosofinen tiedekunta, humanistinen osasto
    TUTKINNOT: Humanististen tieteiden   

 kandidaatti ja filosofian maisteri
    KESTO: 3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (HuK) + 

 120 opintopistettä (FM)
    OPETUSKIELI: suomi

    KAMPUS: Joensuu
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Filosofinen tiedekunta, soveltavan   
 kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen  
 osasto 

    TUTKINNOT: Kasvatustieteen kandidaatti
    KESTO: 3 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (KK) 
    OPETUSKIELI: suomi



Venäjän kieli

TEE ITSENÄINEN, rohkea valinta! Venäjä on suuri 
seikkailu ja mahdollisuus – ja niin lähellä.

Joensuu on mainio paikka opiskella venäjää: kieltä 
puhutaan kaupungissa paljon, ja Venäjän raja on alle 
tunnin ajomatkan päässä. Venäjän opiskelijat ovat mo-
nikulttuurista väkeä: kolmasosa heistä puhuu venäjää 
äidin- tai sivistyskielenään.

Itä-Suomen yliopistossa voit suuntautua venäjän 
opinnoissasi joko kieleen ja kulttuuriin tai kieleen ja 
kääntämiseen. Opintoihin kuuluu kielitaitoa ja vies-
tintää, kielitiedettä, Venäjän kulttuuria, yhteiskuntaa 
ja kirjallisuutta sekä kääntämistä ja tulkkausta. Vapaa 
sivuaineoikeus takaa opiskelijalle mahdollisuuden yk-
silöllisiin valintoihin ja laaja-alaisen asiantuntijuuden 
kehittämiseen. Monipuolisiin sivuainevaihtoehtoihin 
kuuluvat vaikkapa Venäjä- ja rajatutkimus sekä oikeus-
tieteiden Venäjän oikeus -opintokokonaisuus.

Venäjä-osaajia tarvitaan kielikoulutuksessa sekä 
monenlaisissa viestinnän ja kulttuurin asiantuntija-
tehtävissä. Työpaikka voi löytyä koulusta tai muusta 
oppilaitoksesta, liike-elämästä, matkailualalta, vien-
titeollisuudesta, ulkoasiainhallinnosta tai järjestöistä 
– kaikkialta sieltä, missä viestitään suomi–venäjä-kieli-
rajan yli. Opiskele venäjää ja löydä oma paikkasi! 

Parasta UEFissa on se, 
kun opettajat tuntevat meidät 
nimeltä. Se kertoo hyvin siitä, 
kuinka tiivis ja yhteisöllinen 

yliopisto täällä idässä on.

HENNA SILLANPÄÄ | UEF-LÄHETTILÄS
LUOKANOPETTAJA

Sivuaineiksi olen voinut 
valita juuri minua kiinnostavia 

aineita ja haastaa itseäni 
mukavuusalueeni ulkopuolella.

KAISA JUNTUNEN | UEF-LÄHETTILÄS
ENGLANNIN KIELI JA KÄÄNTÄMINEN

HAKUKOHDE:
  VENÄJÄN KIELI

    KAMPUS: Joensuu
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Filosofinen tiedekunta, humanistinen osasto
    TUTKINNOT: Humanististen tieteiden   

 kandidaatti ja filosofian maisteri
    KESTO: 3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (HuK) + 

 120 opintopistettä (FM)
    OPETUSKIELET: suomi ja venäjä
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[ 12:10]
UEF-LÄHETTILÄS    
HETA VIHONEN   
YMPÄRISTÖ- JA BIOTIETEET



Aineenopettaja, matematiikka, 
fysiikka, kemia ja 
tietojenkäsittelytiede

ONKO UNELMA-AMMATTINASI peruskoulun tai 
lukion matemaattisten aineiden opettaja? Oletko kiin-
nostunut luonnontieteistä ja nuorten innostamisesta 
luonnontieteiden pariin? 

Aineenopettajan koulutuksessa saat laaja-alaisen 
kelpoisuuden peruskoulun, lukion, ammattioppilai-
tosten ja aikuiskoulutuksen opettajan tehtäviin. Voit 
valita pääaineeksesi matematiikan, fysiikan, kemian tai 
tietojenkäsittelytieteen. Pääainetta on helppo vaihtaa 
myöhemmin opintojen aikana. Muut opetettavat ai-
neet valitaan usein matemaattis-luonnontieteellisten 
aineiden vaihtoehdoista, mutta Suomen monialai-
simman tiedeyliopiston opetustarjonta mahdollistaa 
tutkinnon muokkaamisen kiinnostuksen kohteidesi ja 
nykyajan koulumaailman vaatimuksien mukaiseksi.

Käytännönläheisessä koulutusohjelmassa 
luonnontieteiden ja pedagogisten opintojen teoria 
sekä käytännöt nivoutuvat yhteen laaja-alaiseksi 
kokonaisuudeksi, joka antaa erinomaiset valmiudet 
työelämään. Koulutusohjelmasta valmistuu osaavia 
opettajia, jotka ovat erittäin haluttuja nykypäivän 
työmarkkinoilla.

UEF// Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Aineenopettaja ja 
luokanopettaja, matematiikka, 
fysiikka ja kemia

MITEN SAADA LAPSET ja nuoret innostumaan 
luonnontieteistä? Uskallatko ottaa haasteen vastaan?  
Yhdistetty matemaattisten aineiden opettajan ja 
luokanopettajan tutkinto on valttikortti nykypäivän 
opettajalle. 

Koulutusohjelmassa voit suorittaa aineenopet-
tajan opintojen lisäksi luokanopettajilta vaadittavat 
perusopetuksessa opetettavien aineiden monialai-
set opinnot. Tutkinnollasi saat laajan kelpoisuuden 
opettaa peruskoulun luokka-asteilla 1-9, lukiossa, 
ammattioppilaitoksissa ja aikuiskoulutuksessa. 
Voit valita pääaineeksesi matematiikan, fysiikan tai 
kemian ja pääainetta on helppo vaihtaa myöhemmin 
opintojen aikana. Opintoihin sisällytetään usein myös 
toinen opetettava matemaattis-luonnontieteellinen 
aine, mutta muitakin vaihtoehtoja on tarjolla, sillä 
pääset opiskelemaan Suomen laaja-alaisimpaan 
tiedeyliopistoon.

Käytännönläheisessä koulutusohjelmassa 
luonnontieteiden ja pedagogisten opintojen teoria 
sekä käytännöt nivoutuvat yhteen tutkinnoksi, 
joka antaa erinomaiset valmiudet työelämään. 
Koulutusohjelmasta valmistuu osaavia opettajia, jotka 
ovat erittäin kysyttyjä työmarkkinoilla.

HAKUKOHDE:
  AINEENOPETTAJA, MATEMATIIKKA, FYSIIKKA,  
  KEMIA JA TIETOJENKÄSITTELYTIEDE

HAKUKOHDE:
  AINEENOPETTAJA JA LUOKANOPETTAJA, 
  MATEMATIIKKA, FYSIIKKA JA KEMIA

    KAMPUS: Joensuu
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Luonnontieteiden ja metsätieteiden 
 tiedekunta, fysiikan ja matematiikan laitos, 
 kemian laitos

    TUTKINNOT: Luonnontieteiden kandidaatti   
 ja filosofian maisteri

    KESTO: 3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (LuK) + 

 120 opintopistettä (FM)
    OPETUSKIELI: suomi

    KAMPUS: Joensuu
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Luonnontieteiden ja metsätieteiden 
 tiedekunta, fysiikan ja matematiikan laitos, 
 kemian laitos

    TUTKINNOT: Luonnontieteiden kandidaatti   
 ja filosofian maisteri

    KESTO: 3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (LuK) + 

 120 opintopistettä (FM)
    OPETUSKIELI: suomi
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Matematiikka, fysiikka ja 
kemia

HALUATKO OLLA nykypäivän löytöretkeilijä ja 
mukana kehittämässä uusia, ihmiskuntaa hyödyt-
täviä huipputeknisiä materiaaleja ja ratkaisuja, tai 
ymmärtää tieteen taustalla vaikuttavia lainalaisuuksia? 
Matematiikka, fysiikka ja kemia ovat perustieteitä, 
jotka vastaavat näihin haasteisiin.

Voit valita pääaineeksesi matematiikan, fysiikan tai 
kemian ja pääainetta on helppo vaihtaa myöhemmin 
opintojen aikana. Suomen monialaisimman tiedeyli-
opiston opetustarjonta mahdollistaa tutkinnon muok-
kaamisen nykypäivän työmarkkinoilla arvostetuksi, 
laaja-alaiseksi kokonaisuudeksi. Perinteisten luonnon-
tieteiden lisäksi voit täydentää tutkintoasi esimerkiksi 
kauppatieteillä, oikeustieteillä tai ympäristötieteillä. 
Halutessasi voit myös hakeutua valitsemasi pääaineen 
aineenopettajan koulutusohjelmaan.

Fysiikan maisteriopinnoissa erikoistut fotoniik-
kaan, kemiassa kemistiksi tai kemistitutkijaksi ja ma-
tematiikassa teoreettiseen tai soveltavaan suuntaan. 
Jokainen näistä käytännönläheisistä opintopoluista 
mahdollistaa työllistymisen mielenkiintoisiin työtehtä-
viin, niin alan yrityksissä kuin tutkimuksen parissa.

Matematiikka, fysiikka ja kemia ovat kansain-
välisiä tieteitä. Meillä on englanninkielisiä luentoja, 
kansainvälistä opetushenkilökuntaa ja opiskelijoita. 
Oppimisympäristö on huippuunsa viritetty ja nykyai-
kaistettu. Liity tiedonjanoiseen yhteisöömme ja lähde 
seikkailuun mukaan!
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HAKUKOHDE:
  MATEMATIIKKA, FYSIIKKA JA KEMIA

    KAMPUS: Joensuu
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Luonnontieteiden ja metsätieteiden 
 tiedekunta, fysiikan ja matematiikan laitos, 
 kemian laitos

    TUTKINNOT: Luonnontieteiden kandidaatti   
 ja filosofian maisteri

    KESTO: 3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (LuK) + 

 120 opintopistettä (FM)
    OPETUSKIELI: suomi

[ 9:15]
UEF-LÄHETTILÄS     
SANTERI HAATAJA   
MATEMATIIKKA, FYSIIKKA JA KEMIA



Metsätiede

METSIEN MONIPUOLINEN hyödyntäminen lisään-
tyy tulevaisuudessa uusiutuvien luonnonvarojen 
merkityksen kasvaessa. Metsät tarjoavat, monien jo 
tunnettujen käyttömuotojen lisäksi, mahdollisuuksia 
ja raaka-aineita uusiin ja tärkeisiin innovaatioihin. 
Innovaatiot voivat liittyä esimerkiksi terveyteen, 
ravintoon, energiaan, tekstiileihin, matkailuun ja 
metsien uudentyyppiseen virkistyskäyttöön. Metsäala 
on kestävän kehityksen edelläkävijä ja vahvasti 
sitoutunut metsien hoidon ja käytön taloudellisen, 
ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden 
edistämiseen. Metsien hoito ja kestävä käyttö edellyt-
tävät monipuolista tieteellis-ammatillista osaamista. 
Metsäosaamisemme on maailmalla tunnustettua.

Metsätieteiden opiskelu on monitieteistä ja 
kansainvälistä. Saat kokonaisvaltaisen näkemyksen 
metsien biologiasta, taloudellisesta analyysistä 
sekä modernin teknologian käytöstä niiden kestä-
vässä hyödyntämisessä ja suojelun kehittämisessä. 
Koulutuksessamme perehdytään metsien ekologiaan 
ja suojeluun, metsien hoitoon, metsäekosysteemei-
hin, metsä-, energia- ja puuteknologiaan, metsien 
arviointiin ja suunnitteluun sekä metsäekonomiaan ja 
-politiikkaan. Maisterivaiheessa voit suorittaa opintoja 
myös englannin kielellä kansainvälisissä maisterioh-
jelmissa. Valitsemalla monipuolisen aineyhdistelmän 
varmistat työllistymisesi tulevaisuudessa. 

HAKUKOHDE:
  METSÄTIEDE

    KAMPUS: Joensuu
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Luonnontieteiden ja metsätieteiden 
 tiedekunta, metsätieteiden osasto

    TUTKINNOT: Maatalous- ja metsätieteiden  
 kandidaatti  ja maatalous- ja metsätieteiden 
 maisteri

    KESTO: 3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (MMK) + 

 120 opintopistettä (MMM)
    OPETUSKIELI: suomi
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Tietojenkäsittelytiede

TIETOTEKNIIKKA MUUTTAA modernia yhteiskun-
taa jatkuvasti, mutta muutokset huomataan vasta 
jälkeenpäin. Tietojenkäsittelytieteessä tutkitaan tiedon 
esittämistä, tiedonkäsittelymenetelmiä ja tietojär-
jestelmiä sekä tietokoneita ja niiden hyödyntämistä 
osana tietojärjestelmiä. Vaikka alan tekninen kehitys 
on hyvin nopeaa, saat koulutuksesta vahvan perustan 
muutosten ennakoimiseen ja ymmärtämiseen.  
Opinnoissa voit syventyä esimerkiksi opetus- ja kehi-
tysteknologiaan, jossa paneudutaan tietojärjestelmiin 
yhteiskunnallisen kehityksen ja opettamisen näkökul-
masta. Datatieteessä tarkastellaan erilaisia datavirtoja 
ja muodostetaan niistä näkemyksiä päätöksenteon 
tueksi. Älykkäässä medialaskennassa perehdytään 
digitaalisen kuvan, äänen sekä tekstin muokkaami-
seen ja hyödyntämiseen.  Tulevaisuuden työpaikkasi 
voi olla ohjelmisto- ja elektroniikkateollisuudessa, 
yrityksissä, julkishallinnossa, opetuksessa ja tutkimuk-
sessa. Ammattinimikkeenäsi voi olla ohjelmisto- tai 
systeeminsuunnittelija, järjestelmäasiantuntija, 
projektipäällikkö tai tietohallintopäällikkö. Voit myös 
suorittaa opettajaopintoja ja saada pätevyyden toimia 
perusopetuksen, lukion tai keskiasteen opettajana. 
Mieti tarkkaan sopivien opintojen yhdistelmä, ja var-
mistat paikkasi mukana alan kehityksessä!

Sovellettu fysiikka

MEILLÄ OPISKELIJA ON osa tiedeyhteisöämme. 
Yhdessä opiskelijoiden kanssa kehitetyt modernit 
oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät sekä pienet 
opiskelijaryhmät antavat mahdollisuuden opiskeli-
jalähtöiseen oppimiseen ja siten edellytykset pärjätä 
vaativissa opinnoissamme. Ensimmäisten opiskelu-
vuosien matematiikan ja fysiikan opinnot antavat 
samat valmiudet kuin maailman parhaissa yliopistois-
sakin. Vahva matematiikan ja fysiikan osaamispohja 
tarjoaa hyvät edellytykset syventyä maisteriopinnoissa 
joko lääketieteelliseen fysiikkaan, ympäristöfysiikkaan 
tai laskennalliseen fysiikkaan. Lääketieteellisen fysiikan 
opinnot antavat lisäksi erinomaiset valmiudet sairaala-
fyysikon erikoistumiskoulutukseen.

Sovelletun fysiikan opinnot antavat työkaluja 
esimerkiksi tulevaisuuden lääketieteen diagnoosi- ja 
hoitomenetelmien kehittämiseen, ilmastonmuutok-
seen vaikuttavien tekijöiden mittaamiseen ja mal-
lintamiseen tai teollisten prosessien optimoimiseen.  
Opintojen jälkeen voit syventää opintojasi ja jatkaa 
tutkijakoulutukseen ja tohtoriksi. 

Valmistuneiden maailmanlaajuisilta työmark-
kinoilta saatat löytää itsellesi paikan esimerkiksi 
tutkimus- ja tuotekehitystehtävistä, kouluttajana tai 
erilaisista johtotehtävistä. Yhä useampi opiskelija 
tutustuu tulevaan työhönsä jo opiskelujen aikana 
vaikkapa päättötyön tai seminaarien yhteydessä.

Aloita tulevaisuuden tekeminen kanssamme 
Kuopiossa! 
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HAKUKOHDE:
  SOVELLETTU FYSIIKKA

    KAMPUS: Kuopio
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Luonnontieteiden ja metsätieteiden 
 tiedekunta, sovelletun fysiikan laitos

    TUTKINNOT: Luonnontieteiden kandidaatti   
 ja filosofian maisteri

    KESTO: 3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (LuK) + 

 120 opintopistettä (FM)
    OPETUSKIELI: suomi

HAKUKOHTEET:
  TIETOJENKÄSITTELYTIEDE, JOENSUU
  TIETOJENKÄSITTELYTIEDE, KUOPIO

    KAMPUKSET: Joensuu ja Kuopio
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Luonnontieteiden ja metsätieteiden 
 tiedekunta, tietojenkäsittelytieteen laitos

    TUTKINNOT: Luonnontieteiden kandidaatti   
 ja filosofian maisteri

    KESTO: 3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (LuK) + 

 120 opintopistettä (FM)
    OPETUSKIELI: suomi



Ympäristö- ja biotieteet

UEF ON YHDISTÄNYT ympäristötieteen ja biologian 
alojen opinnot yhdeksi kompaktiksi paketiksi, jossa 
opintojen suuntaaminen on täysin sinun valittavissasi. 

Yhteisten opintojen jälkeen voit suunnata 
ympäristöterveyteen ja -teknologiaan tai -biologiaan, 
unohtamatta biologian aineenopettajakoulutusta. Sen 
jälkeen valintamahdollisuutesi ovatkin jo miltei loput-
tomat – voit myös laajentaa osaamistasi opiskelemalla 
vaikkapa terveystieteitä, maantiedettä, kemiaa, fysiik-
kaa, yhteiskuntatieteitä tai ympäristöoikeutta. 

Näiden alojen huippuosaajaksi ei kuitenkaan 
tulla vain luentosaleissa istumalla. Olennainen osa 
opintojasi ovat laboratorioharjoitukset ja esimerkiksi 
maastokurssit, joilla kumisaappaat saattavat olla 
tärkein varusteesi.

Opinnot on muutenkin suunnattu työelämän 
tarpeisiin ja ne antavat vankan luonnontieteellisen 
osaamispohjan tutkijan, asiantuntijan tai biologi-
an opettajan tehtäviin. Pääset luomaan suhteita 
mahdollisiin työnantajiisi jo opiskeluaikana mm. 
työharjoittelussa tai tapahtumissa. Opiskelijavaihto-
ohjelmissamme on mahdollisuus kansainvä-
listymiseen. Voit osallistua monitieteellisiin ja 
kansainvälisiin tutkimushankkeisiin, joita tehdään 
yhteistyössä esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen, 
Elintarviketurvallisuusviraston, Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen kanssa.

HAKUKOHTEET:
  YMPÄRISTÖ- JA BIOTIETEET, JOENSUU; 
  BIOLOGIAN OPPIAINE
  YMPÄRISTÖ- JA BIOTIETEET, KUOPIO; 
  YMPÄRISTÖTIETEEN OPPIAINE

    KAMPUKSET: Joensuu ja Kuopio
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Luonnontieteiden ja metsätieteiden 
 tiedekunta, ympäristö- ja biotieteiden laitos

    TUTKINNOT: Luonnontieteiden kandidaatti   
 ja filosofian maisteri

    KESTO: 3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (LuK) + 

 120 opintopistettä (FM)
    OPETUSKIELI: suomi
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Parasta UEFissa ovat laajat 
sivuainemahdollisuudet ja 

kansainvälisyys.

ROOSA PEHKONEN | UEF-LÄHETTILÄS
YMPÄRISTÖ- JA BIOTIETEET

Luonnontieteet ovat läsnä 
kaikkialla arjessamme. 

Käytännössä kaikkihan perustuu 
jollain tapaa luonnontieteiden 

sovellutuksiin.

SANTERI HAATAJA | UEF-LÄHETTILÄS
MATEMATIIKKA, FYSIIKKA JA KEMIA
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[ 13:34]
UEF-LÄHETTILÄS     
NIKOLAS NURMESVIITA   
LÄÄKETIEDE



UEF// Terveystieteiden tiedekunta

Biolääketiede

HALUATKO YMMÄRTÄÄ ihmisen sairauksien taustat 
molekyylitasolla?

Biolääketieteen koulutusohjelmassa yhdistyvät ai-
nutlaatuisesti luonnontieteellinen ja lääketieteellinen 
opetus. Opinnoissa perehdytään molekyylitieteisiin ja 
ihmisen biologiaan, joilla luodaan vankka pohja ihmi-
sen terveyden molekyylitason mekanismien ymmärtä-
miselle. Opiskelu on aktivoivaa, opiskelijakeskeistä ja 
se sisältää paljon käytännön laboratoriotyöskentelyä.  
Kandidaattiopinnot antavat erinomaiset edellytyk-
set englanninkielisille maisterivaiheen opinnoille. 
Maisterivaiheen molekyylilääketieteen opinnoissa 
syvennytään ihmisen sairauksien syntyyn, diagnostiik-
kaan sekä hoitomuotoihin geeni- ja solutasolla.

Biolääketieteen koulutusohjelma antaa laaja-alai-
set valmiudet työskennellä asiantuntijana lääketeol-
lisuudessa, diagnostiikka- ja bioalan yrityksissä tutki-
mus-, tuotekehitys-, myynti- ja markkinointitehtävissä 
sekä asiantuntijana julkishallinnossa. Maisterivaiheen 
englanninkielisyys vahvistaa työllistymismahdol-
lisuuksia myös kansainvälisillä työmarkkinoilla. 
Maisteriopinnot tarjoavat myös erinomaiset edellytyk-
set jatko-opintoihin, tohtorintutkintoon ja akateemi-
selle tutkijauralle. 

Farmasia

LÄÄKEALA TARJOAA monipuolisia uramahdolli-
suuksia. Farmaseutit ja proviisorit ovat lääkkeiden 
ja lääkehoidon asiantuntijoita. Opinnoissa perehdyt 
siihen mitä lääkkeet ovat, mistä ne koostuvat ja kuinka 
ne vaikuttavat elimistössä. Tutustut lääkkeiden käyt-
töön sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta. 
Osaat arvioida lääkehoidon tarkoituksenmukaisuutta 
ja antaa yksilöllistä neuvontaa lääkkeiden käyttäjille. 
Pystyt myös moniammatilliseen työskentelyyn muiden 
terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. 

Hyödynnämme monipuolisia opetusmenetelmiä. 
Teoriaa sovelletaan käytäntöön harjoittelujaksoilla ja 
harjoitustöissä, joissa pääset esimerkiksi valmistamaan, 
analysoimaan ja toimittamaan lääkkeitä sekä anta-
maan lääkeneuvontaa. Opetusapteekkiharjoittelusta 
voit suorittaa osan sairaala-apteekissa tai vaikka 
ulkomailla. 

Alalla riittää mielenkiintoisia ja monipuolisia töitä 
mm. apteekeissa, terveyskeskuksissa, sairaaloissa, 
lääketeollisuudessa ja -tukkukaupassa sekä viran-
omaistehtävissä. Suurin osa farmaseuteista toimii 
apteekeissa asiakaspalvelussa ja lääkeneuvonnassa. 
Proviisorit toimivat asiantuntija-, esimies-, koulutus-, 
tutkimus- ja kehittämistehtävissä. Farmaseutin tutkin-
to suoritetaan ensimmäisen kolmen opiskeluvuoden 
aikana, jonka jälkeen on mahdollista jatkaa proviisorin 
koulutusohjelmaan.

HAKUKOHDE:
  BIOLÄÄKETIEDE

    KAMPUS: Kuopio
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Terveystieteiden tiedekunta, 
 lääketieteen laitos

    TUTKINNOT: Luonnontieteiden kandidaatti   
 ja filosofian maisteri

    KESTO: 3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (LuK) + 

 120 opintopistettä (FM)
    OPETUSKIELI: suomi

HAKUKOHTEET:
  FARMASEUTIN KOULUTUSOHJELMA, 
  FARMASEUTTI
  PROVIISORIN KOULUTUSOHJELMA, 
  FARMASEUTTI + PROVIISORI

    KAMPUKSET: Kuopio
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Terveystieteiden tiedekunta, farmasian laitos 
    TUTKINNOT: Farmaseutti (alempi   

 korkeakoulututkinto) ja farmaseutti +   
 proviisori (ylempi korkeakoulututkinto)

    KESTO: 3 tai 3 + 2 vuotta kokopäiväistä 
 opiskelua

    LAAJUUS: 180 opintopistettä + 
 120 opintopistettä 

    OPETUSKIELI: suomi
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Hammaslääketiede

KUOPIOSTA VALMISTUU uuden ajan hammaslää-
käreitä. Hammaslääkärikoulutuksesta valmistuu suun 
alueen sairauksien diagnostiikan ja hoidon ammatti-
laisia. Opintojen alussa käydään läpi perustieteitä ja 
erityisesti pään ja kaulan alueen rakenteet. Elimistön 
toimintaan perehdytään myös solu- ja molekyylita-
solla. Kolmantena vuonna alkaa potilastyöskentely 
modernissa opetusklinikassa. Opetusta on myös 
yliopistosairaalassa ja syventävä käytännön harjoittelu 
terveyskeskuksissa.

Hammaslääkärin työhön kuuluvat esimerkiksi 
karieksen, purentaperäisten kipujen, suun tulehdusten 
ja limakalvosairauksien hoito, purennan kuntoutus, 
hampaiston ja kasvoluiden kasvun ohjaus, kirurgiset 
toimenpiteet sekä suusairauksien ja samalla kan-
sansairauksien ehkäisy. Koulutamme uuden ajan 
hammaslääkäreitä, jotka vastaavat koko suun alueen 
terveydestä. Valmistuttuasi osaat ottaa kantaa vaikka-
pa kasvojen ihomuutoksiin sekä pään alueen kipuihin, 
tunnistaa uniapnean ja toimia moniammatillisessa 
tiimissä.

Lisensiaatin tutkinnon jälkeen voit halutessasi 
erikoistua esimerkiksi kliiniseen hammashoitoon, orto-
dontiaan, suu- ja leukakirurgiaan, diagnostiikkaan tai 
suun terveydenhuoltoon. Tutkijan uraan on loistavat 
mahdollisuudet.

Hammaslääkärin työ on monipuolista, itsenäistä 
ja palkitsevaa. Työtehtäviä ovat esimerkiksi potilastyö 
terveyskeskuksessa, yksityissektorilla tai sairaalassa, 
hallinnolliset tehtävät sekä opetus ja tutkimus myös 
ulkomailla. Alalla riittää töitä. 
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HAKUKOHDE:
  HAMMASLÄÄKETIEDE

    KAMPUS: Kuopio
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Terveystieteiden tiedekunta, 
 lääketieteen laitos

    TUTKINTO: Hammaslääketieteen   
 lisensiaatti

    KESTO: 5,5 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 330 opintopistettä (HLL) 
    OPETUSKIELI: suomi

[ 11:15]
UEF-LÄHETTILÄS   
KIA HONKANEN   
TERVEYDEN EDISTÄMINEN



Hoitotiede

INNOVATIIVISIA OSAAJIA terveydenhuoltoon ja 
sen koulutukseen. Hoitotieteen laitos on kouluttanut 
terveydenhuollon asiantuntijoita jo lähes 40 vuotta. 
Meiltä valmistuneet terveystieteiden maisterit ovat 
sijoittuneet erinomaisesti työelämään.
Opiskelijat valitaan valintakokeella terveysalan 
ammattikorkeakoulututkinnon tai terveydenhuollon 
opistoasteen tutkinnon suorittaneista hakijoista. 
Lisäksi kuudesosa opiskelijoita valitaan avoimen 
väylän kautta.

Kannustamme joustavaan opiskeluun, sujuviin 
opintoihin ja kansainvälisyyteen. Lähiopetuksen lisäksi 
koulutusta toteutetaan muun muassa verkko- ja simu-
laatio-oppimisympäristössä ja monimuoto-opintoina. 

Suuntautumisvaihtoehtoja on kolme: hoitotyön 
johtaminen, preventiivinen hoitotiede ja terveys-
tieteiden opettajakoulutus. Hoitotyön johtamisen 
koulutus tarjoaa valmiuksia uudistuvan ja integroitu-
van sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehittä-
miseen ja johtamiseen. Preventiivisen hoitotieteen 
koulutus tarjoaa valmiuksia terveyden edistämisen 
suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin globaa-
leissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. 
Terveystieteiden opettajankoulutus tarjoaa valmiuksia 
hoitotieteen didaktiikan ja tutkimustiedon soveltami-
seen terveysopetuksessa ja -oppimisessa erilaisissa 
oppimisympäristöissä. 

HAKUKOHTEET:
  HOITOTIEDE, HOITOTYÖN JOHTAMINEN
  HOITOTIEDE, PREVENTIIVINEN HOITOTIEDE
  HOITOTIEDE, TERVEYSTIETEIDEN 
  OPETTAJANKOULUTUS

    KAMPUS: Kuopio
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Terveystieteiden tiedekunta, 
 hoitotieteen laitos

    TUTKINNOT: Terveystieteiden kandidaatti ja 
 terveystieteiden maisteri

    KESTO: 3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (TtK) + 

 120 opintopistettä (TtM)
    OPETUSKIELI: suomi
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Ravitsemustiede

KLIINISEN RAVITSEMUKSEN osaamista vain 
Kuopiosta!

Ravitsemustieteen koulutuksesta valmistuu 
kliinisen ravitsemuksen ja elintarvikealan osaajia, 
joilla on edellytykset seurata alansa kehittymistä ja 
valmiudet kriittiseen ajatteluun ja tutkimusnäyttöön 
pohjautuvaan työskentelyyn. Monitieteisiin opintoihin 
kuuluu ravitsemus- ja elintarviketieteiden lisäksi mm. 
lääketiedettä, luonnontieteitä ja käyttäytymistieteitä. 
Ravitsemusterapeutiksi voi Suomessa opiskella vain 
Itä-Suomen yliopistossa. 

Maisterivaiheessa ravitsemusterapian opinnot 
perehdyttävät ravitsemuksen rooliin sairauksien 
ehkäisyssä ja hoidossa. Teoriaopintoja täydentä-
vät käytännön opinnot terveydenhuollossa. Kun 
terveystieteiden maisterin tutkintoon kuuluu kaksi 
ravitsemusterapiamoduulia, yhteensä 60 op, voi anoa 
oikeutta harjoittaa ravitsemusterapeutin ammattia.  
Maisterivaiheen opinnot voi koostaa myös ilman 
ravitsemusterapiaopintoja esimerkiksi opinnoista, 
jotka valmentavat asiantuntijatehtäviin elintarvike- ja 
lääketeollisuudessa.

Ravitsemustieteen opinnot antavat valmiudet 
monenlaisiin työtehtäviin muun muassa tervey-
denhuollossa, elintarvike- ja lääketeollisuudessa, 
tutkimuksen ja opetuksen parissa, ruokapalvelualalla, 
potilasyhdistyksissä, urheiluseuroissa ja alan yrittäjänä. 
Vain laillistetut ravitsemusterapeutit voivat toimia 
terveydenhuollossa ravitsemusterapeutin tehtävissä. 

Lääketiede

KUOPION LÄÄKÄRIKOULUTUS saa opiskelijoilta kii-
tosta! Koulutuksen vahvuuksia ovat opiskelijoiden mu-
kaan selkeät opintokokonaisuudet, käytännönlähei-
nen potilas- ja ongelmakeskeinen opetus, innostavat 
opettajat, toimiva opintojen ohjaus, opiskelijaystävälli-
nen ilmapiiri ja monipuoliset tutkimusmahdollisuudet.

Lääketiedettä opiskellaan moderneissa oppi-
misympäristöissä. Simulaatiotiloissa voit harjoitella 
hätätilanteita sekä lääkärin kädentaitoja ja toimen-
piteitä. Luento-, ryhmä- ja potilasopetuksen rinnalla 
on itseopiskelua ja verkko-opetusta. Lukujärjestys 
helpottaa opintojen suunnittelua.

Opintojen alussa perehdytään elimistön raken-
teeseen ja toimintaan myös solu- ja molekyylitasolla, 
harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ja tutustutaan lää-
kärin työhön. Kliinisessä vaiheessa opitaan tarkemmin 
sairauksien tunnistaminen ja ehkäisy sekä potilaan 
hoito ja kuntoutus. Keskiössä on käytännön potilastyö, 
joka alkaa jo opintojen varhaisessa vaiheessa. Opetus 
tapahtuu pääosin yliopiston Kuopion kampuksella ja 
Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

Opintoihin sisältyy harjoittelua terveyskeskuksissa 
ja sairaaloissa sekä perusopintojaksoja keskussairaa-
loissa. Opintoja voi myös suorittaa vaihdossa ulko-
mailla. Valinnaisilla opinnoilla voit syventää käytännön 
lääkärintaitoja, valita tutkimustyötä tukevia opinto-
jaksoja, perehtyä vaikkapa liikuntalääketieteeseen tai 
ravitsemustieteeseen tai opiskella englanniksi kansain-
välisen terveyden edistämistä. Myös tutkimustyötä voi 
aloittaa hyvässä ohjauksessa jo opiskeluaikana.

32 UEF// Yhteishaussa oleva koulutus 

HAKUKOHDE:
  LÄÄKETIEDE

HAKUKOHDE:
  RAVITSEMUSTIEDE

    KAMPUS: Kuopio
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Terveystieteiden tiedekunta, 
 lääketieteen laitos

    TUTKINTO: Lääketieteen lisensiaatti
    KESTO: 6 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 360 opintopistettä (LL) 
    OPETUSKIELI: suomi

    KAMPUS: Kuopio
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Terveystieteiden tiedekunta, 
 lääketieteen laitos

    TUTKINNOT: Terveystieteiden kandidaatti ja 
 terveystieteiden maisteri

    KESTO: 3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (TtK) + 

 120 opintopistettä (TtM)
    OPETUSKIELI: suomi



Terveyden edistäminen 
(liikuntalääketiede sekä väestön terveyden 
ja työhyvinvoinnin edistäminen)

TERVEYDEN EDISTÄMISEN tutkinto-ohjelma 
muodostuu terveyden edistämisen kandidaat-
tiohjelmasta ja valitsemistasi maisteriopinnoista. 
Kandidaattivaiheen opinnot toteutetaan monipuoli-
silla opetus- ja oppimismenetelmillä, muun muassa 
verkko-opintoina, joten voit opiskella myös työn 
ohella. 

Maisterivaiheen opinnoissa on kaksi suuntautu-
misvaihtoehtoa, liikuntalääketiede sekä väestön ter-
veyden ja työhyvinvoinnin edistäminen. Kandidaatin 
tutkinnon suoritettuasi voit hakea myös englanninkie-
liseen Master of Public Health -maisteriohjelmaan. 

Liikuntalääketieteen maisteriopinnoista saat 
valmiudet vaativiin terveysliikunnan osaamista 
edellyttäviin sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opetus-, 
suunnittelu- ja tutkimustehtäviin. Voit toimia myös 
yrittäjänä terveys- ja hyvinvointisektorilla. Väestön ter-
veyden ja työhyvinvoinnin edistämisen maisteriopin-
noista valmistuttuasi voit toimia erilaisissa asiantunti-
jatehtävissä Suomessa ja kansainvälisesti. Voit sijoittua 
esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan hallinto-, suunnit-
telu- ja tutkimustehtäviin.   Opintojen painotuksista 
riippuen osaamistasi voidaan tarvita muun muassa 
julkisen tai yksityisen sektorin terveyden edistämis-
työssä, sosiaali- ja terveyspalveluissa, työterveyshuol-
lossa tai työsuojelussa. 

HAKUKOHDE:
  TERVEYDEN EDISTÄMINEN

    KAMPUS: Kuopio
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Terveystieteiden tiedekunta, 
 lääketieteen laitos

    TUTKINNOT: Terveystieteiden kandidaatti ja 
 terveystieteiden maisteri

    KESTO: 3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (TtK) + 

 120 opintopistettä (TtM)
    OPETUSKIELI: suomi
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Jos jo lomalla odottaa 
malttamattomana koulun alkua, 

täytyy todella olla oikeassa 
paikassa!

SANNI SÄRKKÄ | UEF-LÄHETTILÄS
LÄÄKETIEDE

Ystävystyminen yli 
oppiainerajojen on helppoa, ja 
ainejärjestöt tekevät runsaasti 
poikkitieteellistä yhteistyötä. 
UEFissa on helppoa olla oma 

itsensä!

KIA HONKANEN  | UEF-LÄHETTILÄS
TERVEYDEN EDISTÄMINEN
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[ 9:17]
UEF-LÄHETTILÄS     
JOHANNA KARVINEN   
OIKEUSTIEDE



UEF// Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Historia

OLETKO POHTINUT, miksi maailma on sellainen kuin 
on, ja miten se on sellaiseksi tullut? Historia tarjoaa 
sinulle vastauksia.

Historian opiskelu kouluttaa sinua arvioimaan 
kriittisesti tieteessä ja julkisuudessa esitettäviä käsityk-
siä menneisyydestä ja nykypäivästä. Historian opiskelu 
ei tarkoita vain perehtymistä vanhoihin aikoihin, vaan 
se auttaa suhteuttamaan tapahtumia ja löytämään 
niille oikean mittakaavan. Historian opiskelu tarjoaa 
monipuolisen ja hyvän yleissivistyksen sekä antaa 
valmiuksia analysoida erilaisia aineistoja ja osallistua 
ajankohtaisiin keskusteluihin. Lisäksi opinnot pereh-
dyttävät historiallisiin kehityslinjoihin ja historiatieteen 
tuntemukseen.

Meillä voit valita opintojen edetessä pääaineeksi 
joko yleisen tai Suomen historian ja erikoistua itseäsi 
kiinnostavaan aihepiiriin. Aiheita ja teemoja riittää 
aina antiikin historiasta modernin Suomen rakenne-
muutoksiin. Valinnassa on tärkeää oma mielenkiinto ja 
suuntautuneisuus.

Koulutamme asiantuntijoita, jotka kykenevät vas-
taamaan nopeasti muuttuvan työelämän haasteisiin. 
Historiaa pääaineena opiskelleet työllistyvät yhteis-
kunnan julkiselle ja yksityiselle sektorille erilaisiin 
asiantuntijatehtäviin. Työskentelymahdollisuuksia on 
muun muassa opetusalalla, tiedotusalalla, arkistoissa, 
museoissa, kirjastoissa ja julkishallinnossa. Historiasta 
valmistuneita toimii myös yksityisyrittäjinä.

Kauppatieteet

UNELMOITKO URASTA pienessä, keskisuuressa tai 
kansainvälisessä yrityksessä? Kauppatieteiden opinnot 
tarjoavat sinulle vahvan ja monipuolisen koulutuk-
sen niin yritysmaailman kuin tutkimuksen tarpeisiin. 
Opiskelussa yhdistyvät ainutlaatuisesti teoriatiedot ja 
käytännön osaaminen sekä alueellinen ja kansainväli-
nen verkostoituminen.

Yhteiset opinnot antavat perustiedot ja -taidot, 
joita ekonomit tarvitsevat työelämässä. Ensimmäisen 
opiskeluvuoden jälkeen voit valita suuntautumis-
vaihtoehdon kiinnostuksesi mukaan ja rakentaa itsesi 
näköisen tutkinnon, jolla erotut työmarkkinoilla.

Kahdella kampuksella toimiva kauppatieteiden 
laitos tarjoaa innostavan opiskeluympäristön ja mo-
nipuoliset työskentelytavat. Laitoksemme on vahvasti 
verkostoitunut. Voit työskennellä yrityksissä erilaisissa 
projekteissa ja työharjoittelujaksoilla sekä lähteä kan-
sainväliseen opiskeluvaihtoon tai harjoitteluun.

Kauppatieteiden koulutus antaa avaimet 
menestyä arvostetuissa ammateissa useilla toimi-
aloilla. Ekonomeja työskentelee yli 4 400 erilaisella 
tehtävänimikkeellä!

HAKUKOHDE:
  HISTORIA

    KAMPUS: Joensuu
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden 
 tiedekunta, historia- ja maantieteiden laitos

    TUTKINNOT: Humanististen tieteiden  
 kandidaatti ja filosofian maisteri

    KESTO: 3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (HuK) + 

 120 opintopistettä (FM)
    OPETUSKIELI: suomi

HAKUKOHTEET:
  KAUPPATIETEET, JOENSUU 
  KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA
  KAUPPATIETEET, JOENSUU 
  AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ
  KAUPPATIETEET, KUOPIO, 
  KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA
  KAUPPATIETEET, KUOPIO, 
  AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ

    KAMPUKSET: Joensuu ja Kuopio
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden 
 tiedekunta, kauppatieteiden laitos

    TUTKINNOT: Kauppatieteiden kandidaatti ja 
 kauppatieteiden maisteri

    KESTO: 3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (KTK) + 

 120 opintopistettä (KTM)
    OPETUSKIELI: suomi
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Maantiede ja 
ympäristöpolitiikka

HALUATKO ETSIÄ ratkaisuja alueellisiin ja maail-
manlaajuisiin ympäristön, kestävän kehityksen ja 
hyvinvoinnin kysymyksiin? Maantieteen ja ympä-
ristöpolitiikan opinnot osuvat ajan hermoon. Voit 
valita joko maantieteen, yhteiskuntamaantieteen tai 
ympäristöpolitiikan opinnot.

Maantieteen opiskelu vaihtelee luonnonmaan-
tieteestä aluepolitiikkaan ja ympäristöongelmiin 
sekä ihmisen ja luonnon suhteesta yhteiskunnan 
kysymyksiin. Yhteiskuntamaantiede on yhteiskunnan 
toimintoihin ja rakenteisiin sekä alueellisiin järjestel-
miin ja ympäristökysymyksiin erikoistunut ala, jota voit 
opiskella Suomessa vain Itä-Suomen yliopistossa.

Ympäristöpolitiikka tarjoaa laajaa yhteiskuntatie-
teellisen ympäristötutkimuksen osaamista. Opetus 
keskittyy ympäristöongelmien syntymekanismeihin 
ja ratkaisukeinoihin sekä luonnonvarojen kestävään ja 
yhteiskuntavastuulliseen käyttöön.

Saat valmiudet työskennellä esim. tutkimus-, ke-
hitys- ja johtotehtävissä julkishallinnossa, yliopistoissa, 
tutkimuslaitoksissa, kansallisissa ja kansainvälisissä jär-
jestöissä sekä mediassa. Koulutamme niin maantiedon 
aineenopettajia kuin esim. globalisaatio- ja ympäristö-
kysymysten asiantuntijoita. Työmarkkinat arvostavat 
valmistuneiden sisältöosaamista eri tieteenaloilta, 
menetelmähallintaa ja geoinformatiikan osaamista.
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HAKUKOHDE:
  MAANTIEDE JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

    KAMPUS: Joensuu
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden 
 tiedekunta, historia- ja maantieteiden laitos

    TUTKINNOT: Luonnontieteiden kandidaatti  
 ja filosofian maisteri tai yhteiskuntatieteiden  
 kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri

    KESTO: 3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (LuK/ YTK) + 

 120 opintopistettä (FM/YTM)
    OPETUSKIELI: suomi



Oikeustieteet

HALUATKO TUOMARIKSI, asianajajaksi, syyttä-
jäksi taikka esimerkiksi ympäristö- tai EU-asioihin 
erikoistuneeksi juristiksi? Oikeustieteellisen alan 
tutkinnot antavat kelpoisuuden tuomarin tehtäviin ja 
muihin yleisjuristitutkintoa edellyttäviin ammatteihin. 
Tutkinnoissa perehdytään kattavasti ja monipuolisesti 
kaikkiin keskeisiin oikeudenaloihin.

Oikeustieteiden laitos on maan johtava yhteis-
kuntatieteellisen alan erikoisjuristien kouluttaja. 
Erikoisjuristitutkinnoissa (hallintotieteiden kandidaatti 
ja hallintotieteiden maisteri) voit syventyä pääaineena 
eurooppaoikeuteen, finanssioikeuteen, hallinto-oikeu-
teen, lainsäädäntötutkimukseen, rikos- ja prosessioi-
keuteen ja rikollisuuden tutkimukseen, siviilioikeuteen 
sekä ympäristöoikeuteen.

Vahvuusalueitamme ovat ilmasto-, energia- ja 
ympäristöoikeus sekä hyvinvointioikeus. Ainoana 
yliopistona Suomessa voit suorittaa meillä myös 
lainvalmistelun opintoja, jotka antavat valmiudet työs-
kennellä asiantuntijana sääntelyn valmistelussa sekä 
sidosryhmien edunvalvontaan liittyvissä työtehtävissä.

Opetuksessamme korostuvat juristeille tärkeät on-
gelmanratkaisu-, tiedonhallinta- ja argumentointitai-
dot. Laitokseltamme valmistuneet sijoittuvat vaativiin, 
juridista osaamista edellyttäviin tehtäviin julkiselle ja 
yksityiselle sektorille.

HAKUKOHTEET:
  JULKISOIKEUS
  OIKEUSTIEDE

    KAMPUS: Joensuu
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden 
 tiedekunta, oikeustieteiden laitos

    TUTKINNOT: Hallintotieteiden kandidaatti 
 ja hallintotieteiden maisteri tai oikeusnotaari 
 ja oikeustieteen maisteri

    KESTO: 3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (HTK/ON) + 

 120 opintopistettä (HTM/OTM)
    OPETUSKIELI: suomi

[ 15:32]
UEF-LÄHETTILÄS     
ANNI MIETTINEN   
KAUPPATIETEET
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Sosiaalitieteet

OSALLISTU TULEVAISUUDEN yhteiskunnan raken-
tamiseen! Kiinnostavatko yhteiskunnan rakenteet ja 
eriarvoisuus, ihmisen kasvu ja kehitys yhteiskunnas-
sa, elämänkulun ohjaaminen sekä ihmisten välinen 
vuorovaikutus ja yhteisösuhteiden muodostuminen? 
Sosiaalitieteiden opinnoissa saat kokonaiskuvan ihmi-
sen hyvinvoinnin yhteiskunnallisista ulottuvuuksista.

Monitieteisen kandidaatin tutkinnon jälkeen voit 
erikoistua maisteriopinnoissa toiseen kahdesta suun-
tautumisvaihtoehdosta, jotka ovat sosiaalipsykologia 
ja hyvinvointi yhteiskunnassa.

Sosiaalipsykologiassa perehdytään ihmisen mi-
nuuden yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen muodos-
tumiseen, ihmisten väliseen vuorovaikutukseen sekä 
ryhmien, organisaatioiden ja yhteisöjen toimintaan. 
Hyvinvointi yhteiskunnassa -suuntautumisvaihto-
ehdossa tutkitaan ihmisten kasvua yhteisöissä ja 
yhteiskunnassa, kehitetään pedagogisia keinoja 
osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi sekä 
syvennytään hyvinvoinnin kysymyksiin eriarvoisuuden 
ja huono-osaisuuden jakautumisen näkökulmista.

Sosiaalitieteilijöitä työskentelee valtion, kuntien, 
yritysten, oppilaitosten ja järjestöjen asiantuntijatehtä-
vissä esimerkiksi tutkijoina, suunnittelijoina, johtajina, 
kouluttajina ja tiedottajina. Itä-Suomen yliopistosta 
valmistuneet maisterit ovat myös tyytyväisiä saamiin-
sa työelämävalmiuksiin ja työllistyneet hyvin.

Sosiaalityö

MEILLÄ KOHTAAVAT ihmisläheinen auttamistyö ja 
yhteiskunnallinen muutostyö. Sosiaalityön pääai-
neesta valmistuvat yhteiskuntatieteiden maisterit, 
joilla on sosiaalityöntekijän pätevyys, tutkimukselliset 
valmiudet ja laaja sosiaalitieteellinen yleissivistys. 
Kansainvälisyys näkyy koulutuksessa sekä uusimpana 
tutkimustietona että mahdollisuutena englanninkieli-
seen kurssitarjontaan sekä opiskelijavaihtoon.

Sosiaalityön opinnoissa saat monipuolista tietoa 
yhteiskunnasta, ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnista 
ja hyvinvoinnin vajeista sekä eriarvoisuutta aiheutta-
vista tekijöistä. Sosiaalityöllä vahvistetaan hyvinvointia 
edistäviä olosuhteita, yhteisöjen toimivuutta sekä 
yksilöiden toimintakykyisyyttä elämän eri vaiheissa.

Teorian ja käytännön kiinteä yhteys ovat meille 
tärkeitä, siksi opintoihin sisältyy käytännön harjoittelu. 
Koulutamme tutkivan työotteen hallitsevia, eettisesti 
ajattelevia ja vahvan ammatti-identiteetin omaavia 
sosiaalityöntekijöitä.

Sosiaalityöntekijänä voit työskennellä moni-
puolisesti kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa, 
järjestöissä ja yksityisellä sektorilla sekä asiantuntija- ja 
kehittämistehtävissä eri organisaatioissa esimerkiksi 
lastensuojelun, aikuissosiaalityön, terveydenhuollon ja 
kuntoutuksen parissa.
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HAKUKOHDE:
  SOSIAALITIETEET (SOSIAALIPSYKOLOGIA JA 

  HYVINVOINTI YHTEISKUNNASSA)
HAKUKOHDE:
  SOSIAALITYÖ

    KAMPUS: Kuopio
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden 
 tiedekunta, yhteiskuntatieteiden laitos

    TUTKINNOT: Yhteiskuntatieteiden  
 kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri

    KESTO: 3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (YTK) + 

 120 opintopistettä (YTM)
    OPETUSKIELI: suomi

    KAMPUS: Kuopio
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden 
 tiedekunta, yhteiskuntatieteiden laitos

    TUTKINNOT: Yhteiskuntatieteiden  
 kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri

    KESTO: 3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (YTK) + 

 120 opintopistettä (YTM)
    OPETUSKIELI: suomi



Yhteiskuntatieteet

YMMÄRRÄ PAREMMIN nopeasti muuttuvaa maa-
ilmaa. Yhteiskuntatieteilijät tarkastelevat yhteiskun-
nallista muutosta ja etsivät vastauksia esimerkiksi 
kysymyksiin, miten hyvinvointi tai pahoinvointi 
muodostuu, miksi elämä tuntuu joskus vieraalta, mil-
laiset ovat työ- ja koulutusmarkkinat ja miten kulttuuri 
muovaa sosiaalisia suhteita.

Voit suuntautua opinnoissa itseäsi kiinnostaviin 
teemoihin, sillä yhteiskuntatieteet tarjoavat näkökul-
man useisiin aiheisiin, esimerkiksi työhön, koulutuk-
seen, kansalaisuuteen, hoivaan, arkeen, muuttoliikkei-
siin, yhteiskunnalliseen valtaan, monikulttuurisuuteen, 
etnisyyteen ja sukupuoleen. Tutkinnosta rakentuu 
siten omia mielenkiinnon kohteitasi vastaava koko-
naisuus, joka antaa laaja-alaisen yhteiskunnallisen 
ymmärryksen ja valveutuneisuuden.

Maisterivaiheessa opinnot syventyvät joko 
sosiologian tai yhteiskuntapolitiikan pääaineeseen. 
Sosiologia tutkii, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, ja 
millaiset prosessit säätelevät ihmisten sosiaalista toi-
mintaa ja ajattelua. Yhteiskuntapolitiikka tarkastelee 
yhteiskunnallisen kehityksen hallintaa, eriarvoisuuden 
synnyn mekanismeja ja hyvinvoinnin kysymyksiä.

Sosiologit ja yhteiskuntapoliitikot toimivat mo-
nipuolisesti muun muassa asiantuntijoina, suunnitte-
lijoina ja tutkijoina julkishallinnossa, markkinointi- ja 
mainosyrityksissä, yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa, 
järjestöissä, säätiöissä ja kansainvälisissä organisaati-
oissa sekä yrittäjinä ja toimittajina tiedotusvälineissä.

HAKUKOHDE:
  YHTEISKUNTATIETEET (SOSIOLOGIA,    
  YHTEISKUNTAPOLITIIKKA)

    KAMPUS: Joensuu
    AKATEEMINEN YKSIKKÖ: 

 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden 
 tiedekunta, yhteiskuntatieteiden laitos

    TUTKINNOT: Yhteiskuntatieteiden  
 kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri

    KESTO: 3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
    LAAJUUS: 180 opintopistettä (YTK) + 

 120 opintopistettä (YTM)
    OPETUSKIELI: suomi
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Olen päässyt opiskelemaan 
unelma-alaani huippuihmisten 

kanssa yhteen Suomen 
parhaimmista yliopistoista.

JOHANNA KARVINEN | UEF-LÄHETTILÄS
OIKEUSTIETEET

Oma tietämys ja asiantuntijuus 
kasvavat opintojen edetessä 

melkein huomaamatta.

HILMA MÖTTÖNEN | UEF-LÄHETTILÄS
SOSIAALITIETEET



HAKEMISEN ABC
Itä-Suomen yliopiston hakijan opas 2019, josta löydät yleiset 

hakemiseen liittyvät ohjeet, koulutukset ja niiden hakukohteet 
sekä valintakokeiden ajat ja paikat, on julkaistu sähköisenä 

versiona osoitteessa haeyliopistoon.fi.

Opintoihin haetaan yhteishaussa, joka järjestetään keväällä 
20.3. - 3.4.2019 ja syksyllä 4. - 18.9.2019. Taulukkoon on listattu 

kaikki hakijalle tärkeät päivämäärät.
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KEVÄÄN 2019 YHTEISHAKU SYKSYN 2019 YHTEISHAKU

HAKUAIKA 20.3. - 3.4.2019 KLO 15.00
Hakeminen osoitteessa Opintopolku.fi 

10.4.2019 KLO 15.00
HAKEMUKSEN LIITTEET TALLENNETTUNA 
HAKEMUKSELLE VIIMEISTÄÄN

3.4.2019 KLO 15.00
VALINTAKOKEEN ERITYISJÄRJESTELYPYYNNÖT 
PERILLÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOSSA 
(akuuteissa ja äkillisissä tilanteissa voidaan 
huomioida myös myöhemmin toimitettu pyyntö, 
kuitenkin huomioiden riittävä aika ennen 
valintakoetta, ks. hakuopas)

6.6.2019 KLO 15.00
KEVÄÄLLÄ VALMISTUVIEN LIITTEET (kopiot 
suoritetuista opinnoista ja tutkinnoista) 
TALLENNETTU HAKULOMAKKEELLE 
VIIMEISTÄÄN  (ks. poikkeukset alla)

12.7.2019 KLO 15.00
IB- JA EB-TUTKINNON KEVÄÄLLÄ 2019 
SUORITTAVIEN LIITTEET PERILLÄ VIIMEISTÄÄN 
10.4.2019 KLO 15.00
ENNAKKOARVIO TALLENNETTUNA 
HAKEMUKSELLE VIIMEISTÄÄN

28.6.2019
VALINNAN TULOKSET ILMOITETAAN 
HAKIJOILLE VIIMEISTÄÄN

8.7.2019 KLO 15.00
28.6. MENNESSÄ HYVÄKSYTYN HAKIJAN 
ON ILMOITETTAVA OPISKELUPAIKAN 
VASTAANOTTAMISESTA VIIMEISTÄÄN

12.7.2019 KLO 15.00
OIKAISUMENETTELY PÄÄTTYY

31.7.2019 KLO 15.00
VARASIJOILTA HYVÄKSYMINEN VIIMEISTÄÄN

24.6.2019 VERKOSSA, 2.9.2019 KAMPUKSILLA
OPETUS ALKAA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOSSA

HAKUAIKA 4. - 18.9.2019 KLO 15.00
Hakeminen osoitteessa Opintopolku.fi 

25.9.2019 KLO 15.00
HAKEMUKSEN LIITTEET TALLENNETTUNA 
HAKEMUKSELLE VIIMEISTÄÄN

9.10.2019 KLO 15.00
SYKSYLLÄ VALMISTUVIEN LIITTEET 
(kopiot suoritetuista opinnoista ja tutkinnoista)  
TALLENNETTUNA HAKULOMAKKEELLE 
VIIMEISTÄÄN

29.11.2019
VALINNAN TULOKSET ILMOITETAAN 
HAKIJOILLE VIIMEISTÄÄN

9.12.2019 KLO 15.00
HAKIJAN ON ILMOITETTAVA OPISKELUPAIKAN 
VASTAANOTTAMISESTA VIIMEISTÄÄN

TAMMIKUU 2020
OPETUS ALKAA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON 
KAMPUKSILLA

LATAA 
HAKIJAN 
OPAS 2019

haeyliopistoon.fi/hakuopas
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YHTEISHAKU

A) KANDIDAATTIKOULUTUS (3 vuotta) TAI
KANDIDAATTI + MAISTERI -KOULUTUS (3 + 2 vuotta)

     Suoravalinta/todistusvalinta ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella

     Valintakoe + ylioppilastutkinnon alkupisteet

    Valintakoe

    Aikaisemmat opinnot (ml. avoimen yliopiston opinnot)

B) MAISTERIKOULUTUS, suomenkielinen (2 vuotta)
Haku suomenkielisiin maisteriopintoihin tai -ohjelmiin aikaisemman 
korkeakoulututkinnon ja -opintojen perusteella.

SIIRTOHAKU (erillishaku)

KANDIDAATTI + MAISTERI -KOULUTUS (3 + 2 vuotta)
Aikaisemman korkeakoulututkintoon johtavan opinto-oikeuden perusteella 
tiedekunnan hakukohteisiin erillisten valintaperusteiden mukaisesti.

HAKU VIERASKIELISIIN 
MAISTERIOHJELMIIN
(erillishaku)

KELPOISUUSOPINNOT

Tutkintoon johtamaton koulutus

UEF// Mahdolliset
hakuväylät
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YHDEN OPISKELU-
PAIKAN SÄÄNTÖ
Muistathan, että yhden opiskelupaikan sääntö 
koskee kaikkea tutkintoon johtavaa koulutusta 
lukuun ottamatta siirtohakua. Säännön mukaan 
voit yhden lukukauden aikana ottaa vastaan vain 
yhden opiskelupaikan korkeakoulusta. 

HYÖDYLLISIÄ 
LINKKEJÄ
Ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevat 
sekä valintakokeen erityisjärjestelyt ja esteetön 
opiskelijavalinta:

haeyliopistoon.fi

Uudet opiskelijat ja opintojen aloittaminen: 

uef.fi/opiskelu/uudelle-opiskelijalle

[ 13:49]
UEF-LÄHETTILÄS    
SANNI SÄRKKÄ   
LÄÄKETIEDE
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YKSI ÄLYKÄS PÄÄTÖS. UEF.

Tiedustelut
hakijapalvelut@uef.fi
haeyliopistoon.fi/yhteystiedot

Hakijapalvelut 
029 445 8990

haeyliopistoon.fi

itasuomenyliopisto.UEF

Itä-Suomen yliopisto
Puhelinvaihde: 0294 45 1111

Joensuu
Yliopistokatu 2

PL 111, 80101 Joensuu

Kuopio
Yliopistonranta 1

PL 1627, 70211 Kuopio

uef.fi


