ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO,
FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

SIVUAINEOPINTOJEN HAKUOPAS 2019

Tämä opas sisältää Itä-Suomen yliopiston Filosofisen tiedekunnan vuoden 2019 sivuaineopintojen
opiskelijavalinnan kriteerit. Valintakriteerit ja sivuainetarjonta on jaoteltu osastoittain.
Valintaperusteet on vahvistettu filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 22.10.2018.
Tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt muutoksia perusteisiin 23.1.2019
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1

Sisällys
Filosofisen tiedekunnan tarjoamat sivuaineet, joissa on vapaa sivuaineoikeus ................................................ 3
Filosofisen tiedekunnan tarjoamat sivuaineet, joissa sivuaineoikeutta tulee hakea ......................................... 4
Erityisjärjestelyjen hakeminen sivuaineen valintakokeeseen ............................................................................ 5
Aikuisopettajan pedagogiset opinnot, (60 op) ................................................................................................... 6
Aineenopettajan pedagogiset opinnot, 60 op ................................................................................................... 8
Alkukasvatus, 25 op/35 op ............................................................................................................................... 10
Elämänkatsomustieto, 26 op/35 op ................................................................................................................. 12
Englannin kieli, 30 op/30 op/60op tai 65 op .................................................................................................... 13
Englannin kieli ja kulttuuri/aine- ja syventävät opinnot, 30 op + 60 op .......................................................... 14
Englannin kieli ja kääntäminen/aine- ja syventävät opinnot, 30 op + 65 op ................................................... 15
Erityisopettajan sivuaineopinnot (ERO-sivuaine), 60 op .................................................................................. 17
Erityispedagogiikka, 25 op/35 op/60 op .......................................................................................................... 19
Etnomusikologia, 30 op/30 op/60 op .............................................................................................................. 21
Finnish Culture Study Programme, 25 ECTS ..................................................................................................... 21
Japanin kieli ja kulttuuri, 30 op/35 op .............................................................................................................. 22
Kansainvälisen kulttuuriosaamisen opintokokonaisuus, 25 op ....................................................................... 23
Karjalan kieli ja kulttuuri, 30 op/30 op/60 op .................................................................................................. 24
Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede (sivuaineopinnot) ......................................................................................... 24
Kirjallisuus, 30 op/30 op/60 op ........................................................................................................................ 25
Kotitaloustieteen perus- ja aineopinnot, 25 op/35 op ..................................................................................... 26
Kulttuuriantropologia, 30 op/30 op/60 op ...................................................................................................... 29
Kulttuurintutkimuksen temaattiset opinnot, 15 – 30 op ................................................................................. 30
Kuvataide, 25 op .............................................................................................................................................. 31
Käsityötiede, monimateriaalinen käsityö, 25 op/ 35 op .................................................................................. 32
Käännöstiede, 15 – 75 op ................................................................................................................................. 35
Liikunta, 25 op .................................................................................................................................................. 36
Mediakulttuuri ja viestintä, 30 op/30 op/60 op ............................................................................................... 38
Musiikkikasvatus, 25/35op .............................................................................................................................. 38
Opetushallinto, väh. 25 op ............................................................................................................................... 41
Opinto-ohjaajan sivuaineopinnot (OPO-sivuaine), 60 op ................................................................................ 42
Ortodoksinen teologia, 25 op/35 op ................................................................................................................ 44
Perinteentutkimus, 30 op/30 op/60 op ........................................................................................................... 45
Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, 60op ...................... 46
Professional Intercultural Competence – Theory and Practice 25 op .............................................................. 48
Projektiosaamisen opintokokonaisuus, 30 op ................................................................................................. 49
Psykologia aineopinnot sivuaineopiskelijoille, 35 op ....................................................................................... 49
Ranskan kieli ja kulttuuri, 30 op/30 op ............................................................................................................ 50
Ruotsin kieli, 30 op/30 op/60 op ...................................................................................................................... 53
Saksan kieli ja kulttuuri, 30 op/30 op ............................................................................................................... 55
Sukupuolentutkimus, 30 op/30 op/60 op ........................................................................................................ 57
Suomen kieli, 30 op/30 op/60 op..................................................................................................................... 58
Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille, 25 op ................................................................................................ 60
Suomen kieli ja kääntäminen, 25 op ................................................................................................................ 61
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Filosofisen tiedekunnan tarjoamat sivuaineet, joissa on vapaa sivuaineoikeus
Filosofisen tiedekunnan vastuuyksiköt (VY)
H = humanistinen osasto
K = kasvatustieteiden ja psykologian osasto
S = soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
T = teologian osasto
Oppiaine
Elämänkatsomustieto 26 op/35 op *
Erityispedagogiikka 25 op/35 op/60 op
Etnomusikologia 25 op/35 op/60 op
Finnish Culture Study Programme 25 op
Kansainvälinen kulttuuriosaaminen 25 op

VY
S
K
H
H
H

Karjalan kieli ja kulttuuri 25 op/35 op/60 op

H

Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
25 op/38 op/70 op

K

Kirjallisuus 30 op/30 op/60 op

H

Klassiset ja liturgiset kielet (opintojaksoja)
Raamatun kreikka
Raamatun heprea
latina
liturginen kreikka
kirkkoslaavi
Kulttuuriantropologia 30 op/30 op/60 op
Kulttuurintutkimuksen temaattiset opinnot
15 - 75 op/teema

Huom!

Especially for exchange students
Ilmoittautumiset sähköpostilla karjalan kielen
professorille

Pakollinen pää- tai sivuaine äidinkielen ja
kirjallisuuden opettajalle

T

H
H
Käännöstieteen perusmoduuli on vapaa sivuaine
Käännöstieteen tutkimusalaopinnoissa ja
Tulkkauksen erikoistumisopinnoissa opintooikeutta on rajattu

Käännöstiede 15 - 75 op

H

Mediakulttuuri ja viestintä 30 op/30 op/60 op
Opetushallinto 25 op *
Ortodoksinen teologia 25 op/35 op *
Perinteentutkimus 30 op/30 op/60 op
Professional Intercultural Comperence – Theory and
Practice 25 op
Projektiosaaminen 30 op

H
K
T
H

Psykologia po 25 op

K

Sukupuolentutkimus 30 op/30 op/60 op

H

Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille 25 op

H

Taiteensosiologia 30 op/30 op/60 op
Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet 25 op

H
H

Tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikka 25 op

S

Ilmoittautuminen Weboodissa 1.3-31.3.2018
koodilla OPESIVUAINE

Yleinen kielitiede ja kieliteknologia
26 op/35 op/60 op

H

Ilmoittautuminen oppiaineen yliopistonlehtorille
Opetuskieli englanti

Yleinen teologia 25 op/35 op *

T

S

Degree students and international students of
UEF and KARELIA

H
Perusopintoihin vapaa sivuaineoikeus,
aineopintoihin erillinen haku
Vain vieraskielisille opiskelijoille.
Edellyttää hyvää suomen kielen taitoa.

* Tuottaa kelpoisuuden, ks. valintaperusteet.
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Filosofisen tiedekunnan tarjoamat sivuaineet, joissa sivuaineoikeutta tulee hakea
Koodien selitykset:
OPESIVUAINE = ilmoittautuminen Weboodissa koodilla OPESIVUAINE
HUMHAKU = ilmoittautuminen Weboodissa koodilla HUMHAKU
Katso hakuajat ja tarkemmat valinnanperusteet kunkin hakukohteen kohdalta
Filosofisen tiedekunnan vastuuyksiköt (VY)
H = humanistinen osasto
K = kasvatustieteiden ja psykologian osasto
S = soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
T = teologian osasto
Sivuaine

Myöntöperuste

Aikuisopettajan pedagogiset opinnot 60
op *
Aineenopettajan pedagogiset opinnot 60
op *
Alkukasvatus 25 op/35 op
Englannin kieli 30 op/30 op/60 op *
Erityisopettajan sivuaineopinnot (ERO) 60
op *
Japanin kieli ja kulttuuri 30 op/35 op

Soveltuvuuskoe

Kotitaloustiede 25 op/35 op *
Kuvataide 25 op
Käsityötiede, monimateriaalinen käsityö
25 op/35 op*
Liikunta 25 op
Musiikkikasvatus 25 op/35 op *
Oikeuspsykologia 25 op
Opinto-ohjaajan sivuaineopinnot
60 op *
Perusopetuksessa opetettavien aineiden
ja aihekokonaisuuksien monialaiset
opinnot 60 op *
Psykologia ao (sivuaineopiskelijoille) 35 op
Ranskan kieli ja kulttuuri
30 op/30 op *
Ruotsin kieli 30 op/30 op/60 op *
Saksan kieli ja kulttuuri 30 op/30 op *
Suomen kieli 30 op/30 op/60 op *

Suomen kieli ja kääntäminen 25 op

Soveltuvuuskoe
Ks. valintaperusteet
Valintakoe tai aiemmat opinnot
Aineistokoe
Johdantoluennon loppukoe
(WebOodi 2133007)
Valintakoe
Mahd. portfolio
Ks. valintaperusteet
Käsityötuotos ja sen analyysi
Ks. valintaperusteet
Mahd. aineistokoe
Ks. valintaperusteet
Valintakoe
Ks. valintaperusteet
Rajattu sivuaineoikeus: psykologian ja
oikeustieteen pääaineopiskelijat
Aineistokoe
Ks. valintaperusteet
Valintakoe
Ks. valintaperusteet
Erillinen haku (WebOodi 2230482)
Valintakoe, ylioppilastutkinnon
arvosana tai aiemmat opinnot
Valintakoe tai aiemmat opinnot
Valintakoe, ylioppilastutkinnon
arvosana tai aiemmat opinnot
Valintakoe tai aiemmat opinnot.
Pakollinen pää- tai sivuaine äidinkielen
ja kirjallisuuden opettajalle.
Rajattu sivuaineoikeus:
Englannin tai venäjän kielen ja
kääntämisen opiskelijoille sekä
maisterin tutkinnossa kääntämiseen
erikoistuville ruotsin kielen
opiskelijoille pakollinen sivuaine

Hakeminen

V
Y

OPESIVUAINE

K

OPESIVUAINE

S

OPESIVUAINE
HUMHAKU

S
H

OPESIVUAINE

K
H

OPESIVUAINE

S

OPESIVUAINE

S

OPESIVUAINE

S

OPESIVUAINE

S

OPESIVUAINE

S
K

OPESIVUAINE

K

OPESIVUAINE

S
K

HUMHAKU

H

HUMHAKU

H

HUMHAKU

H

HUMHAKU

H

H
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Suomi toisena/vieraana kielenä 25 op
• Opinto-oikeuden saajalta edellytetään,
että hänen äidinkielensä on suomi tai
hänellä on todistuksella dokumentoitu
vastaava kielitaito.
Teaching Foreign Languages to Young
Learners 25 ECTS
Varhaiskasvatuksen ammatilliset opinnot
75 op
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan
sivuaineopinnot (VEO) 25 op/60 op *
Venäjän kieli 30 op/30 op/60 op *

Valintakoe tai aiemmat opinnot.
Vapaa sivuaine suomen kielen pää- tai
sivuaineopiskelijoille.

Ks. valintaperusteet
Opetuskieli englanti
Valintakoe
Valintakoe
Valintakoe tai aiemmat opinnot

HUMHAKU

H

OPESIVUAINE

S

OPESIVUAINE

S

OPESIVUAINE

K

HUMHAKU

H

* Tuottaa opettajankelpoisuuden, ks. valintaperusteet.

Erityisjärjestelyjen hakeminen sivuaineen valintakokeeseen
Sivuaineen valintakokeeseen voi hakea erityisjärjestelyjä. Erityisjärjestelyistä löydät lisätietoa osoitteesta
https://kamu.uef.fi/student-book/opintojen-esteettomyys/

Erityisjärjestelyjä haetaan sivuaineen valintakokeisiin tarkoitetulla lomakkeella ja se tulee palauttaa
1)

viimeistään sivuaineen hakuajan päättymiseen (31.3.) mennessä niissä oppiaineissa, joissa haetaan
WebOodin kautta opintojaksolla OPESIVUAINE
2) viimeistään 14 vrk ennen sivuainevalintakoetta niissä oppiaineissa, joissa haetaan WebOodin kautta
opintojaksolla HUMHAKU.

Erityisjärjestelyhakemukset palautetaan Henni Nevalaiselle, Futura-rakennus 208 tai postitse Henni
Nevalainen, Itä-Suomen yliopisto, PL 111, 80101 Joensuu.
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Aikuisopettajan pedagogiset opinnot, (60 op)
Vastuuyksikkö: kasvatustieteiden ja psykologian osasto

Hakukohteen kuvaus
Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan kasvatustieteiden ja psykologian osastoon kuuluva
kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus toteuttaa Joensuun kampuksella aikuisopettajan
pedagogiset opinnot (A 794/2004). Opinnot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa
asetuksessa (986/1998) mainitut opettajan pedagogiset opinnot ja ne tuottavat laaja-alaisen kelpoisuuden
opettaa eri oppilaitosmuodoissa.

Hakuaika
Hakuaika alkaa 1.3.2019 ja päättyy 31.3.2019 klo 16.00. Hakeminen tapahtuu hakuaikana WebOodissa koodilla
OPESIVUAINE.

Hakukelpoisuus
Opintoihin voivat hakea Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijat seuraavista koulutuksista:
Filosofinen tiedekunta
• kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus
• psykologia
• kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
• yhteiskuntatieteellisen alan koulutukset (pois lukien maantieteen aineenopettaja)
• kauppa- ja oikeustieteellisen alan koulutukset
• sosiaali- ja terveysjohtamisen alan koulutukset
Terveystieteiden tiedekunta
• farmasia (opiskelijalla tulee olla opinto-oikeus sekä farmaseutti- että proviisoriopintoihin)
• lääketiede
• terveyden edistäminen
• ravitsemustiede
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
• metsätiede
Hakijalla tulee olla 15.5.2019 mennessä suoritettuina tavoitetutkinnon pääaineen tai siihen rinnastettavan
kokonaisuuden perus- ja aineopinnot.
Hakukelpoisia eivät ole kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijat.
Mikäli opiskelija suorittaa aikuisopettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvia harjoitteluja alaikäisten parissa, on
hänen SORA-lainsäädännön mukaisesti todistettava soveltuvuutensa opettajan työhön esittämällä rikostaustaote (https://kamu.uef.fi/opkirja/soveltumattomuus-opiskeluun-sora-lainsaadanto/)
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Valintamenettely
Opintoihin valitaan yhteensä 25 opiskelijaa.
Valinta opintoihin perustuu soveltuvuuskokeeseen, joka järjestetään 13.–14.6.2019. Soveltuvuuskoe on
ryhmäkeskustelu tai yksilöhaastattelu tai näiden yhdistelmä. Hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen yhtenä
päivänä.
Soveltuvuuskokeessa arvioidaan seuraavia viittä osa-aluetta:
1.
2.
3.
4.
5.

motivoituneisuus
sitoutuneisuus
kulttuurinen osaaminen
reflektiotaidot
vuorovaikutusosaaminen

Soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0–125 pistettä. Kokeen viisi arvioitavaa osa-aluetta pisteytetään kukin
asteikolla 0–25. Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan on saatava kokeesta vähintään 50 pistettä siten, että
kustakin osa-alueesta tulee saada vähintään 5 pistettä.
Soveltuvuuskokeen pisteiden mennessä tasan kaikki tasapisteissä olevat hakijat valitaan. Valinnassa on käytössä
kuusi (6) varasijaa.

Valinnan tuloksen julkistaminen
Valinnan lopullinen tulos julkistetaan viimeistään 28.6.2019 klo 12.00 Itä-Suomen yliopiston filosofisen
tiedekunnan ilmoitustaululla. Kaikille valintakokeeseen osallistuneille ilmoitetaan tuloksesta sähköpostilla.
Yksilöllistä palautetta soveltuvuudenarvioinneista ei hakijoille anneta. Jos hakija on tyytymätön
opiskelijavalinnan tulokseen ja siinä on hänen mielestään tehty virhe, hän voi hakea päätökseen oikaisua.
Oikaisupyynnön on oltava perillä viimeistään 12.7.2019 klo 15.00 mennessä.
Oikaisumenettelystä lisätietoa yliopiston sivuilla:
https://kamu.uef.fi/student-book/yliopiston-sisainen-muutoksenhaku/.

Hakemuksen liitteet
Hakukelpoisuuden osoittavat pääaineen opinnot tulee näkyä suljettuina opintokokonaisuuksina
suoritusrekisterissä (WebOodi) tai osoittaa erillisellä todistuksella, joka tulee toimittaa kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen amanuenssille (s-posti: kasvaik.haku@uef.fi, käyntiosoite Futurarakennus, Yliopistokatu 7, 3. krs huone 382) 15.5.2019 mennessä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opinto-oikeuden kesto
Opintoihin hyväksytyn on jätettävä sähköisesti opinto-oikeuden vastaanottamisilmoitus 8.7.2019 klo 15
mennessä. Mikäli opiskelija ei ilmoita opinto-oikeuden vastaanottamisesta määräajan kuluessa, katsotaan
opinto-oikeus menetetyksi ja tilalle kutsutaan varasijajärjestyksessä seuraava.
Valittujen opiskelijoiden opettajan pedagogiset opinnot järjestetään Joensuun kampuksella lukuvuonna 2019–
2020. Opinnot tulee aloittaa ensisijaisesti lukuvuoden 2019–2020 alkaessa ja opintojen aloittamista voi siirtää

7

vain perustellusta syystä. Opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin päättyy sen lukukauden lopussa,
jonka kuluessa opiskelija on suorittanut maisterin tutkinnon.

Lisätietoja
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta, Kasvatustieteiden ja psykologian osasto/
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus
PL 111, 80101 Joensuu
s-posti: kasvaik.haku@uef.fi
puh. 0294452046

www.uef.fi/filtdk
http://www.uef.fi/web/kapsy/sivuaineopinnot

Aineenopettajan pedagogiset opinnot, 60 op
(matemaattis-luonnontieteellinen, humanistinen ja teologinen ala)
Vastuuyksikkö: soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Hakukohteen kuvaus
Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
toteuttaa Joensuun kampuksella opettajan pedagogiset opinnot 60 op (A 794/2004). Opinnot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998) mainitut opettajan pedagogiset
opinnot, ja ne tuottavat laaja-alaisen kelpoisuuden opettaa eri oppilaitosmuodoissa.

Hakuaika
Hakuaika alkaa 1.3.2019 ja päättyy 31.3.2019 klo 16.00. Hakeminen tapahtuu hakuaikana WebOodissa koodilla
OPESIVUAINE.

Hakukelpoisuus
Opintoihin voivat hakea Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijat, joilla on oikeus suorittaa maisterin tutkinto
pääaineenaan jokin seuraavista aineista: Suomen historia tai yleinen historia, suomen kieli tai kirjallisuus,
englannin kieli ja kulttuuri, ruotsin kieli, saksan kieli, venäjän kieli, biologia, maantiede, fysiikka, matematiikka,
kemia, tietojenkäsittelytiede, läntinen teologia tai ortodoksinen teologia. Opiskelijan pääaineena tulee olla
perusopetuksessa opetettava aine (aineenopettajakoulutukseen suuntautuen). Opiskelija voi hakeutua
opettajan pedagogisiin opintoihin haluamanaan opintovuonna.
Hakukelpoisia eivät ole kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijat.
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Itä-Suomen yliopistoon siirto-opiskelijana tuleva opiskelija, jolla on lähtöyliopistossaan sivuaineoikeus
opettajanpedagogisiin opintoihin voi saada hakemuksesta opinto-oikeuden ilman opiskelijavalintaa.
Hakemukset vastaanottaa amanuenssi Anne Loikkanen (Yliopistokatu 7, Futura-rakennus, 1. krs huone 114 c).
Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut
rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat opettajankoulutusta. Tarkempia tietoja lainsäädännöstä on
osoitteessa http://hae.uef.fi/opiskelijaksi-ottamisen-rajoitukset-sora-. Tarvittaessa voit kysyä lisätietoja
filosofisen tiedekunnan opintokoordinaattorilta.

Valintamenettely
Rehtori päättää pedagogisten opintojen aloituspaikoista vuodelle 2019 (Dnro) pääaineittain seuraavasti:
Pääaine

Aloituspaikat

historia (Suomen historia tai yleinen historia)
suomen kieli ja kirjallisuus
englannin kieli ja kulttuuri
ruotsin kieli
saksan kieli
venäjän kieli
biologia
maantiede (luonnonmaantiede)
fysiikka, matematiikka ja kemia (yhteensä) *
tietojenkäsittelytiede
ortodoksinen teologia *
läntinen teologia *

20
20
20
15
7 (viimeinen pääainevalinta 2016)
7
15
10
60
5
6
13

* osa paikoista täytetään suoravalinnassa
Valinta opintoihin perustuu soveltuvuuskokeeseen, joka järjestetään 13.–14.6.2019. Soveltuvuuskoe on
ryhmäkeskustelu tai yksilöhaastattelu tai näiden yhdistelmä. Hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen yhtenä
päivänä.
Soveltuvuuskokeessa arvioidaan seuraavia viittä osa-aluetta:
1.
2.
3.
4.
5.

motivoituneisuus
sitoutuneisuus
kulttuurinen osaaminen
reflektiotaidot
vuorovaikutusosaaminen

Soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0–125 pistettä. Kokeen viisi arvioitavaa osa-aluetta pisteytetään kukin
asteikolla 0–25. Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan on saatava kokeesta vähintään 50 pistettä siten, että
kustakin osa-alueesta tulee saada vähintään 5 pistettä.

Valinnan tuloksen julkistaminen
Valinnan lopullinen tulos julkistetaan viimeistään 28.6.2019 klo 12.00 Itä-Suomen yliopiston filosofisen
tiedekunnan ilmoitustaululla. Kaikille valintakokeeseen osallistuneille ilmoitetaan tuloksesta sähköpostilla.
Yksilöllistä palautetta soveltuvuudenarvioinneista ei hakijoille anneta. Jos hakija on tyytymätön
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opiskelijavalinnan tulokseen ja siinä on hänen mielestään tehty virhe, hän voi hakea päätökseen oikaisua.
Oikaisupyynnön on oltava perillä viimeistään 12.7.2019 klo 15.00 mennessä.
Oikaisumenettelystä
muutoksenhaku/.

lisätietoa

yliopiston

sivuilla:

https://kamu.uef.fi/student-book/yliopiston-sisainen-

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opinto-oikeuden kesto
Opinnot on suunniteltu sisältymään osin kandidaatin tutkintoon ja osin maisterin tutkintoon.
Opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin katsotaan päättyneeksi sen lukukauden lopussa, jonka kuluessa
opiskelija on suorittanut maisterin tutkinnon.

Lisätietoja
Opintosihteeri Riitta-Liisa Mustonen, riitta-liisa.mustonen@uef.fi, puh. 0294 45 2039, Futura, huone 114b
Amanuenssi Anne Loikkanen, anne.loikkanen@uef.fi, puh. 0294 45 2798, Futura, huone 114c
https://studentuef.sharepoint.com/sites/skopen_opintoyhteiso2

Alkukasvatus, 25 op/35 op
Vastuuyksikkö: soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Hakukohteen kuvaus
Alkukasvatus on yksi kasvatustieteen erityisaloista, joka kohdistuu erityisesti institutionaaliseen esi- ja
alkuopetukseen. Alkukasvatus luo siltaa esiopetuksesta alkuopetukseen ja sen tavoitteena on muodostaa lapsen
kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevä kokonaisuus. Alkukasvatus liittyy läheisesti varhais- ja
perusopetuskasvatukseen sekä kasvatustieteen muihin alueisiin, joissa tarkastellaan lapsen saattamista
tavoitteellisen ja järjestelmällisen opetuksen piiriin. Keskeisenä tutkimus- ja kehittämiskohteena on esi- ja
alkuopetusikäisen lapsen kasvatus, kasvu ja kehitys sekä oppiminen ja oppimisprosessien ohjaaminen.
Alkukasvatuksen opinnot suoritettuaan opiskelija tietää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehityksen keskeiset
piirteet ja niihin vaikuttavat tekijät sekä saa hyvät valmiudet soveltaa hankittuja tietoja ja taitoja esiopetuksen
sisältöalueiden ja perusopetuksen vuosiluokkien 1.–2. oppiaineiden näkökulmasta.

Hakuaika
Hakuaika alkaa 1.3.2019 ja päättyy 31.3.2019 klo 16.00. Hakeminen tapahtuu hakuaikana WebOodissa koodilla
OPESIVUAINE.
Sivuainehaussa voi hakea enintään 3 sivuaineeseen. Hakiessaan usean sivuaineen opinto-oikeutta hakija
priorisoi hakuvaiheessa 3 sivuainetta mieluisuusjärjestykseen. Sivuainehaussa hakija voi saada vain yhden
sivuaineoikeuden korkeimmalle priorisoimastaan sivuaineesta, johon hakijan valintamenestys riittää.
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Suositus on, ettei opiskelija hakeudu alkukasvatuksen perusopintoihin sille lukuvuodelle, jolloin hän suorittaa
kulkukaavioon toiselle vuosikurssille merkittyjä monialaisia tai ammatillisia opintoja (opetusaikataulujen
päällekkäisyys).

Hakukelpoisuus ja valintamenettely
Filosofisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa järjestettäviin
alkukasvatuksen perusopintoihin (25 op) valitaan enintään 75 opiskelijaa ja aineopintoihin (35 op) enintään 25
opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet alkukasvatuksen perusopinnot. Opintoihin voivat hakea Itä-Suomen
yliopiston perustutkinto-opiskelijat, joilta vaaditaan:
1. opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin tai jo aiemmin suoritetut opettajan pedagogiset
opinnot sekä tavoitetutkinnon pääaineena jokin perusopetuksessa opetettava aine
tai
2. opinto-oikeus luokanopettajan-, erityisopettajan- tai opinto-ohjaajan koulutuksessa
tai
3. opinto-oikeus varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa (sivuaineen opinto-oikeus perusopintoihin).
Alkukasvatuksen perusopintoihin voivat hakea edellä mainittuihin kohderyhmiin kuuluvat opiskelijat, jotka
saavat suoritettua ennen sivuaineen aloittamista monialaisista opinnoista vähintään 50 op tai
varhaiskasvatuksen ammatillisista opinnoista vähintään 50 op. Mikäli edellä mainittuihin kohderyhmiin
kuuluvilla opiskelijoilla ei ole opinto-oikeutta monialaisiin opintoihin, he voivat hakea alkukasvatuksen
perusopintoihin, mutta heidän on suoritettava ennakkotentit opetussuunnitelmassa vaadittuihin
opintojaksoihin samanaikaisesti alkukasvatuksen perusopintojen kanssa.
Mikäli ilmoittautuneita on alkukasvatuksen perusopintoihin enemmän kuin 75, opiskelijavalinta toteutetaan
hakijoiden merkitsemien prioriteettien mukaisesti, mutta kuitenkin siten, että varhaiskasvatuksen
opettajakoulutuksen opiskelijoille varataan 30 paikkaa. Mikäli opiskelijavalinta ei ratkea prioriteettien
perusteella, loput paikat täytetään suoritettujen opintopisteiden kokonaiskertymän perusteella. Valinnassa
otetaan huomioon opintopisteet, jotka ovat opintosuoritusrekisterissä hakuajan päättyessä.
Mikäli ilmoittautuneita on alkukasvatuksen aineopintoihin enemmän kuin 25, opiskelijavalinta toteutetaan
hakijoiden merkitsemien prioriteettien mukaisesti.

Liitteet
Hakija, jolla ei ole opinto-oikeutta Itä-Suomen yliopiston aineenopettajan pedagogisiin opintoihin/
aikuisopettajan pedagogisiin opintoihin toimittaa todistuksen suorittamistaan opettajan pedagogisista
opinnoista osoitteeseen lokojns.haku@uef.fi hakuajan päättymiseen mennessä. Mikäli opinnot on suoritettu
ulkomailla, täytyy hakijan toimittaa myös Opetushallituksen antama vastaavuustodistus.

Valinnan tuloksen julkistaminen
Valinnan tulos julkistetaan 21.5.2019 Filosofisen tiedekunnan ilmoitustaululla Joensuussa (Yliopistokatu 7).
Valinnan tulos ilmoitetaan myös kaikille hakijoille sähköpostitse.
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Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opinto-oikeuden kesto
Sivuaineeseen hyväksytyn on jätettävä sähköisesti opinto-oikeuden vastaanottamisilmoitus 28.5.2019
mennessä. Mikäli opiskelija ei ilmoita sivuaineopinto-oikeuden vastaanottamisesta määräajan kuluessa,
katsotaan opinto-oikeus menetetyksi ja tilalle kutsutaan varasijajärjestyksessä seuraava. Varasijalta hyväksytyn
hakijan jättäessä ilmoittautumatta, varasijalta ei kutsuta enää uutta hakijaa. Varasijamenettely päättyy
11.6.2019.
Mikäli varasijamenettelyn jälkeen sivuaineeseen jää vapaita paikkoja, lisähaku voidaan järjestää elokuussa.
Alkukasvatuksen sivuaineopinnot on aloitettava valintaa seuraavana lukuvuotena.
Opinto-oikeus alkukasvatuksen sivuaineopintoihin tulee voimaan, mikäli hyväksyttävissä olevia ja
ilmoittautuneita opiskelijoita on vähintään 12. Opinto-oikeus alkukasvatuksen sivuaineopintoihin päättyy sen
lukukauden lopussa, jonka kuluessa opiskelija on suorittanut varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen tai
maisterin tutkinnon.

Oikaisupyyntö
Jos hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja siinä on hänen mielestään tehty virhe, hän voi hakea
päätökseen oikaisua. Oikaisupyynnön on oltava perillä viimeistään 5.6.2019 klo 15.00.

Lisätietoja
Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
Yliopistonlehtori Martti Siekkinen martti.siekkinen(at)uef.fi 0294 45 2809
Apulaisprofessori Sari Havu-Nuutinen sari.havu-nuutinen(at)uef.fi 0294 45 2543
Amanuenssi Anne Loikkanen, anne.loikkanen (at)uef.fi 0294 45 2037
http://www.uef.fi/web/skope/opiskelu

Elämänkatsomustieto, 26 op/35 op
Vastuuyksikkö: soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
Elämänkatsomustieto on perusasteella ja lukiossa opetettava katsomusaine. Oppiaineena se on tarkoitettu
uskontokuntiin kuulumattomille oppilaille ja niille uskontokuntiin kuuluville oppilaille, joille ei ole järjestetty
oman uskonnon opetusta. Perustaltaan monipuolisena ja moniarvoisena oppiaineena elämänkatsomustieto
pyrkii tukemaan ja edistämään oppilaiden henkilökohtaisen elämänkatsomuksen rakentumista ja kehittymistä.
Elämänkatsomustiedon sivuaineessa on mahdollista suorittaa 26 op laajuiset perusopinnot tai 61 op laajuiset
perus- ja aineopinnot. Sekä perusopinnot että aineopinnot tarjoavat opiskelijalle pedagogisia ja tiedollisia
perusvalmiuksia toimia elämänkatsomustiedon opettajana eri kouluasteilla. Perusopinnot suoritettuaan
opiskelija osaa määritellä elämänkatsomustiedon lähtökohdat. Opiskelija omaa tiedolliset valmiudet ja osaa
soveltaa tietojaan vuosiluokkien 1-6 elämänkatsomustiedon oppiaineen opetuksessa. Aineopinnot
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suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa elämänkatsomustiedon opettamisessa tarvittavia pedagogisia ja
tiedollisia taitoja erityisesti perusopetuksen ylempiä luokkia ja lukio-opetusta ajatellen.
Elämänkatsomustiedon perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op) ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuutta
koskevan asetuksen (986/1998, 5§) tarkoittamat elämänkatsomustiedon opetettavan aineen opintoja vastaavat
opinnot.
Opintokokonaisuus on vapaa sivuaine. Ilmoittautuminen opintojaksoille WebOodissa.

Lisätietoja
Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
Yliopistonlehtori Jouko Jokisalo jouko.jokisalo(at)uef.fi 0294 45 2569
Amanuenssi Anne Loikkanen, anne.loikkanen(at)uef.fi 0294 45 2798
https://studentuef.sharepoint.com/sites/skopen_opintoyhteiso2

Englannin kieli, 30 op/30 op/60op tai 65 op
Vastuuyksikkö: humanistinen osasto
2130340 Englannin kielen perusopinnot (30 op)
Perusopintojen jälkeen valitaan toinen yhdistelmä seuraavista:
2130440s Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnot (sivuaine) (30 op)
2130500s Englannin kielen ja kulttuurin syventävät opinnot (sivuaine) (60 op)
tai
2130720s Englannin kielen ja kääntämisen aineopinnot (sivuaine) (30 op)
2130830s Englannin kielen ja kääntämisen syventävät opinnot (sivuaine) (65 op)
Englannin kielen sivuaineopinnot aloitetaan perusopinnoilla, jotka ovat kaikille opiskelijoille yhteiset.
Aineopinnoissa opiskelija voi joko jatkaa suoraan englannin kielen ja kulttuurin opintopolulle tai hakea englannin
kielen ja kääntämisen opintopolulle.
Englannin kieli ja kulttuuri on koulussa opetettava aine, joten opinnot soveltuvat aineenopettajaksi opiskeleville.
Opinnoista saat erinomaisen kielitaidon sekä laajat tiedot englanninkielisen kielialueen kulttuureista ja
kirjallisuudesta. Opetuskieli on englanti.
Englannin kielen ja kääntämisen opinnoista saat kielitaidon lisäksi monipuolisia viestinnällisiä valmiuksia yksi- ja
monikielisiin viestintätilanteisiin. Opetuskielinä ovat englanti ja suomi. Opintoja tukevat käännöstieteen sekä
suomen kielen ja kääntämisen opinnot.
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Englannin kielen ja kääntämisen opintoihin on rajoitettu kiintiö ja erillinen valinta perusopintojen
loppuvaiheessa. Englannin kielen ja kulttuurin pääaineopiskelijat tai omassa pääaineessaan aineenopettajan
pedagogisia opintoja suorittavat eivät voi saada englannin kieltä ja kääntämistä sivuaineekseen

Englannin kieli, perusopinnot, 30 op
Englannin kielen perusopinnoissa perehdytään englannin kieleen, englanninkieliseen kirjallisuuteen ja
kulttuuriin, kulttuurienväliseen viestintään sekä niiden tutkimukseen.
Sivuaineoikeuden englannin kielen perusopintoihin voi saada sivuainekokeen perusteella. Opiskelijoita otetaan
sivuainekokeen kautta enintään 25, joista korkeintaan kaksi (2) voi olla avoimen yliopiston kautta perusopintoja
suorittamaan pyrkiviä hakijoita.
Sivuainekoe järjestetään kerran vuodessa syksyllä. Hakuaika on 1. – 18.8.2019 klo 23.59. Haku tapahtuu
ilmoittautumalla WebOodissa opintojaksolle HUMHAKU (https://weboodi.uef.fi)
Kokeen päivämäärä on keskiviikkona 21.8.2019 klo 14–17 salissa C2.
Valintamenettely
Valinta tapahtuu kielitaitoa mittaavan sivuainekokeen perusteella. Tullakseen valintakelpoiseksi hakijan on
saatava kokeen vastauksista vähintään 50 % oikein.
Valinnan tuloksen julkistaminen
Valinnan tulos julkistetaan viimeistään 2.9.2019. Valinnan tulos ilmoitetaan humanistisen osaston
ilmoitustaululla (Agora, huoneiden 141 ja 143 välissä) ja lisäksi jokaiselle hakijalle sähköpostilla viralliseen
@student.uef.fi -loppuiseen sähköpostiosoitteeseen. Sivuaineoikeus tallennetaan jokaisen opinto-oikeuteen.
Sivuaineoikeus alkaa siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.

Englannin kieli ja kulttuuri/aine- ja syventävät opinnot, 30 op + 60 op
Englannin kielen ja kulttuurin sivuaineopinnoissa perehdytään englannin kieleen, englanninkieliseen
kirjallisuuteen sekä niiden tutkimukseen. Englannin kieli ja kulttuuri on koulussa opetettava aine.
Englannin kielen ja kulttuurin sivuaineopintoihin voivat hakea muut paitsi osaston kääntämisen oppiaineita päätai sivuaineenaan opiskelevat. Oppiaineella on kiintiö avoimen yliopiston opiskelijoille.
Yleisen kielitieteen maisteriopiskelijat (ml. Linguistic Sciences -maisteriohjelman opiskelijat) saavat suorittaa
yksittäisiä, heidän opinto-ohjelmansa kannalta relevantteja opintojaksoja vastuuopettajan suostumuksella
ilman varsinaista sivuaineoikeutta.
Opiskelijat, joille on myönnetty syksyllä 2018 sivuaineoikeus englannin kielen perusopintoihin, voivat jatkaa
sivuaineopintoja englannin kielen ja kulttuurin aineopintoihin ilman kiintiötä.
Sivuaineoikeutta voi hakea myös toisessa suomalaisessa yliopistossa suoritettujen englannin kielen yliopistoopintojen perusteella.
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Haku toisessa suomalaisessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella
Opiskelija voi hakea englannin kielen ja kulttuurin aine- ja syventävien opintojen sivuaineoikeutta myös sillä
perusteella, että hän on suorittanut soveltuvan englannin kielen alan perusopintokokonaisuuden joko
avoimessa yliopistossa tai jossakin toisessa suomalaisessa yliopistossa. Jos perusopintokokonaisuus on
englannin kielen ja kääntämisen alalta, opiskelijalta voidaan edellyttää täydentäviä opintoja.
Opiskelijoita otetaan aiempien opintojen perusteella enintään 5. Jos kelpoisia hakijoita on enemmän kuin
hakijoiden määrä, valinta tehdään opintomenestyksen perusteella.
Hakemukset käsitellään kerran lukukaudessa. Hakuaika päättyy kevätlukukaudella 26.4.2019 klo 15.00 ja
syyslukukaudella 18.11.2019 klo 15.00.
Aiempien yliopisto-opintojen perusteella sivuaineoikeutta hakevat kirjoittavat vapaamuotoisen hakemuksen.
Hakemuksessa on mainittava seuraavat asiat:
•
•
•
•
•
•

päiväys
hakijan nimi, opiskelijanumero ja yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite)
mitä sivuaineoikeutta haetaan
millä perusteella
selvitys aiemmista opinnoista
antaako hakija luvan sähköiseen asiointiin.

Mukaan on liitettävä todistuskopio tai suoritusrekisteriote.
Hakemus toimitetaan osoitteella Itä-Suomen yliopisto, osastosihteeri Tuula Nissinen, PL 111, 80101 Joensuu tai
käyntiosoitteella Yliopistokatu 4, Agora, huone 103. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen
hum.haku@uef.fi.
Valinnan tuloksen julkistaminen
Niille, jotka hakevat sivuaineoikeutta toisessa yliopistossa suoritettujen perusopintojen perusteella, ilmoitetaan
päätöksestä keväällä viimeistään 31.5.2019 ja syksyllä viimeistään 13.12.2019. Valinnan tulos ilmoitetaan
jokaiselle hakijalle sähköpostilla viralliseen @student.uef.fi -loppuiseen sähköpostiosoitteeseen, mikäli hän on
antanut luvan sähköiseen asiointiin.
Sivuaineoikeus alkaa siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.

Englannin kieli ja kääntäminen/aine- ja syventävät opinnot, 30 op + 65 op
Englannin kielen ja kääntämisen sivuaineopinnoissa perehdytään englannin kieleen sekä kulttuurien väliseen
viestintään (kääntäminen ja tulkkaus) työkielinä englanti ja suomi.
Englannin kielen ja kääntämisen sivuaineopintoihin voivat hakea kaikki muut paitsi englannin kielen ja kulttuurin
pääaineopiskelijat tai omassa pääaineessaan aineenopettajan pedagogisia opintoja suorittavat. Oppiaine ei ole
avoin avoimen yliopiston opiskelijoille.
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Englannin kielen ja kääntämisen aine- ja syventäviin sivuaineopintoihin voi hakea Itä-Suomen yliopistossa
suoritetun englannin kielen perusopintokokonaisuuden tai toisessa suomalaisessa yliopistossa suoritettujen
englannin kielen yliopisto-opintojen perusteella.
Haku Itä-Suomen yliopiston englannin kielen perusopintokokonaisuuden perusteella
Opiskelijoita otetaan enintään 5. Hakeminen tapahtuu ilmoittautumalla WebOodissa (Hakeminen englannin
kielen ja kääntämisen opintopolulle). Hakuaika on 3. – 7.6.2019.
Jos hakijoita on enemmän kuin 5, opiskelijoiden valinta tapahtuu seuraavien kriteerien perusteella:
1. suoritettu englannin kielen perusopintokokonaisuus
2. englannin kielen perusopintokokonaisuuden arvosana
3. englannin kielen perusopintokokonaisuuden painotettu keskiarvo
Kääntämisen opinnot edellyttävät erinomaista suomen kielen taitoa. Mikäli englannin kielen ja kääntämisen
opintopolulle hakevalla ei ole suomalaista koulusivistystä tai muutoin todistettua riittävän hyvää opintojen
vaatimaa suomen kielen taitoa (Yleisen kielitutkinnon taso 5), hänen tulee osallistua humanistisen osaston
järjestämään kielitaitokokeeseen, joka järjestetään 9.5.2019. Tarkemmat tiedot kellonajasta ja paikasta
julkaistaan huhtikuussa 2019.
Haku toisessa suomalaisessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella
Opiskelija voi hakea englannin kielen ja kääntämisen aine- ja syventävien opintojen sivuaineoikeutta myös sillä
perusteella, että hän on suorittanut soveltuvan englannin kielen ja kääntämisen perusopintokokonaisuuden
jossakin toisessa suomalaisessa yliopistossa
Opiskelijoita otetaan toisessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella enintään 5. Jos kelpoisia hakijoita
on enemmän kuin valittavien määrä, valinta tehdään opintomenestyksen perusteella.
Hakemukset käsitellään kerran lukukaudessa. Hakuaika päättyy kevätlukukaudella 26.4.2019 klo 15.00 ja
syyslukukaudella 18.11.2019 klo 15.00.
Aiempien yliopisto-opintojen perusteella sivuaineoikeutta hakevat kirjoittavat vapaamuotoisen hakemuksen.
Hakemuksessa on mainittava seuraavat asiat:
•
•
•
•
•
•

päiväys
hakijan nimi, opiskelijanumero ja yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite)
mitä sivuaineoikeutta haetaan
millä perusteella
selvitys aiemmista opinnoista
antaako hakija luvan sähköiseen asiointiin.

Mukaan on liitettävä todistuskopio tai suoritusrekisteriote.
Hakemus toimitetaan osoitteella Itä-Suomen yliopisto, osastosihteeri Tuula Nissinen, PL 111, 80101 Joensuu tai
käyntiosoitteella Yliopistokatu 4, Agora, huone 103. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen
hum.haku@uef.fi.
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Valinnan tuloksen julkistaminen
Niille, jotka hakevat sivuaineoikeutta toisessa yliopistossa suoritettujen perusopintojen perusteella, ilmoitetaan
päätöksestä keväällä viimeistään 31.5.2019 ja syksyllä viimeistään 13.12.2019. Valinnan tulos ilmoitetaan
jokaiselle hakijalle sähköpostilla viralliseen @student.uef.fi -loppuiseen sähköpostiosoitteeseen, mikäli hän on
antanut luvan sähköiseen asiointiin.
Opinto-oikeus astuu voimaan siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.

Lisätietoja
Humanistinen osasto
Amanuenssi Risto Helén risto.helen(at)uef.fi 0504422385. Agora 142

Erityisopettajan sivuaineopinnot (ERO-sivuaine), 60 op
Vastuuyksikkö: kasvatustieteiden ja psykologian osasto
Filosofisen tiedekunnan kasvatustieteiden ja psykologian osaston erityispedagogiikan oppiaine järjestää erityisopettajan sivuaineopinnot (60 op) eli erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.
Opintojen tuottamaan kelpoisuuteen vaikuttavat opiskelijan muut opinnot (A opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta (105/2012) 8 §).
Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa erityispedagogista tietoa kasvun, kehityksen ja oppimisen
tukemiseen pedagogisin keinoin ja kehittää työssään tuki- ja palvelujärjestelmiä. Hän osaa myös toimia
erityispedagogiikan asiantuntijana moniammatillisessa työyhteisössä ja ymmärtää jatkuvan ammatillisen
kehittymisen tarpeen.

Haku
Hakuaika alkaa 1.3.2019 ja päättyy 31.3.2019 klo 16.00. Hakeminen tapahtuu hakuaikana WebOodissa koodilla
OPESIVUAINE.
Sivuainehaussa voi hakea enintään 3 sivuaineeseen. Hakiessaan usean sivuaineen opinto-oikeutta hakija
priorisoi hakuvaiheessa sivuaineet mieluisuusjärjestykseen. Sivuainehaussa hakija voi saada vain yhden sivuaineoikeuden korkeimmalle priorisoimastaan sivuaineesta, johon hakija on hyväksyttävissä. Hakija, jolla on
sivuainevalinnalla saavutettu opinto-oikeus johonkin seuraavista sivuaineista:
•
•
•
•
•

erityisopettajan sivuaineopinnot,
kotitaloustiede,
käsityötiede,
liikunta, aineopinnot
musiikkikasvatus, aineopinnot
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•
•

opinto-ohjaajan sivuaineopinnot tai
perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

ei voi tulla hyväksytyksi toiseen em. listan sivuaineista.

Hakukelpoisuus ja valintamenettely
Opintoihin voivat hakeutua Itä-Suomen yliopiston luokanopettajaopiskelijat sekä perustutkinto-opiskelijat, joilla
on
a. opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin Itä-Suomen yliopistossa tai
b. jo aiemmin yliopistossa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot (60 op).
Opintoihin valitaan 15 opiskelijaa. 10 aloituspaikkaa on luokanopettajaopiskelijoille ja 5 aloituspaikkaa muille
perustutkinto-opiskelijoille. Mikäli em. ryhmien aloituspaikkamäärät eivät täyty, valitaan aloituspaikoille
opiskelijoita varasijajärjestyksessä toisesta ryhmästä. Opiskelija voi hakeutua erityisopettajan sivuaineopintoihin
haluamanaan opintovuonna. Opintoihin ei järjestetä lisähakua, vaikka aloituspaikkamäärä ei täyttyisi.
Valintamenettelynä erityisopettajan sivuaineopintoihin on aineistokoe. Aineistokoe järjestetään 6.5.2019 klo
16:00 alkaen Joensuun kampuksella. Kokeen paikka ja päättymisaika julkaistaan tiedotteessa 20.3.2019
www.haeyliopistoon.fi/ajankohtaista -sivulla. Lopullinen valinta tehdään aineistokokeen pistemäärän
mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Aineistokokeen maksimipistemäärä on 30. Hyväksytyn aineistokokeen
alaraja on 80% ERO-sivuainevalintaan osallistuneiden aineistokoesuoritusten pistemäärien keskiarvosta. Mikäli
kahden tai useamman hakijan aineistokoepistemäärä on sama, ratkaisu tehdään aineistokokeessa ilmoitettavan
aineistokokeen osan pistemäärän perusteella.

Liitteet
Hakijaryhmän b) hakijat toimittavat todistuksen yliopistossa suorittamistaan opettajan pedagogisista opinnoista
osoitteeseen eroveo.haku@uef.fi 31.3.2019 mennessä. Mikäli opinnot on suoritettu ulkomailla, täytyy hakijan
toimittaa myös Opetushallituksen antama vastaavuustodistus. Luokanopettajaopiskelijoiden ja hakijaryhmän a)
hakijoiden hakukelpoisuus tarkistetaan opintorekisteristä.

Valinnan tuloksen julkistaminen
Valinnan lopullinen tulos julkistetaan viimeistään 21.5.2019 klo 12.00 Itä-Suomen yliopiston filosofisen
tiedekunnan ilmoitustaululla. Kaikille valintakokeeseen osallistuneille ilmoitetaan tuloksesta sähköpostilla.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opinto-oikeuden kesto
Sivuaineeseen hyväksytyn on jätettävä sähköisesti opinto-oikeuden vastaanottamisilmoitus 28.5.2019
mennessä. Mikäli opiskelija ei ilmoita sivuaineopinto-oikeuden vastaanottamisesta määräajan kuluessa,
katsotaan opinto-oikeus menetetyksi ja tilalle kutsutaan varasijajärjestyksessä seuraava. Varasijalta hyväksytyn
hakijan jättäessä opinto-oikeuden vastaanottamatta varasijalta ei kutsuta uutta hakijaa.
Opinnot suositellaan aloitettavan syyslukukauden alussa 2019. Opinto-oikeus erityisopettajan sivuaineopintoihin katsotaan päättyneeksi sen lukukauden lopussa, jonka kuluessa opiskelija on suorittanut maisterin
tutkinnon.
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Oikaisupyyntö
Jos hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja siinä on hänen mielestään tehty virhe, hän voi hakea
päätökseen oikaisua. Oikaisupyynnön on oltava perillä viimeistään 5.6.2019 klo 15.00.

Lisätietoja
Suunnittelija Jenna Tuononen (jenna.tuononen@uef.fi, Futura 380)

Erityispedagogiikka, 25 op/35 op/60 op
Vastuuyksikkö: kasvatustieteiden ja psykologian osasto
Erityispedagogiikan sivuaineopinnot eivät tuota opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen (986/1998)
mukaista kelpoisuutta erityisopetuksen tehtäviin. Erityispedagogiikan opintoja voidaan kuitenkin hyväksilukea
erillisissä erityisopettajan opinnoissa, joihin on erillinen haku- ja valintamenettely korkeakoulututkinnon
suorittamisen jälkeen.
2220110 Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä kasvatuksen ja opetuksen
erityispedagogisen perustan ja sen yhteiskunnallisen tehtävän. Opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikan
merkitykseen elämän eri vaiheissa.
Opintokokonaisuus on vapaa sivuaine. Erityispedagogiikan perusopintoihin ilmoittaudutaan opintokokonaisuuden koodilla WebOodissa. Joensuun kampuksella järjestettäviin erityispedagogiikan perusopintoihin voi
ilmoittautua ja aloittaa opinnot pitkin lukuvuotta. Erityispedagogiikan perusopintoihin kuuluu viisi 5 op:n
laajuista opintojaksoa.
2220220 Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op
Erityispedagogiikan aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa määritellä keskeiset oppimisen vaikeudet ja
tunnistaa niiden taustalla olevia tekijöitä. Opiskelija osaa käyttää teoreettista ja tutkimusmenetelmätietoa
tieteellisen raportin laatimisessa.
Opintokokonaisuus on vapaa sivuaine perusopintokokonaisuuden (25 op) suorittamisen jälkeen. Erityispedagogiikan aineopintoihin ilmoittaudutaan opintokokonaisuuden koodilla WebOodissa. Joensuun kampuksella
järjestettäviin erityispedagogiikan aineopintoihin voi ilmoittautua ja aloittaa opinnot pitkin lukuvuotta.
Ryhmään otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 20 opiskelijaa.
Mikäli edeltävä opintokokonaisuus on suoritettu muualla kuin Joensuun tai Itä-Suomen yliopistoissa, on
opiskelijan toimitettava alkuperäinen todistus nähtäväksi erityispedagogiikan amanuenssille ennen
aineopintoihin ilmoittautumista.
2220330 Erityispedagogiikan syventävät opinnot 60 op

19

Erityispedagogiikan syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida teoreettiseen tietoon
pohjautuen toiminta- ja oppimisympäristön merkitystä yksilölliselle oppimiselle, kasvulle ja kehitykselle.
Opiskelija osaa soveltaa tieteellisten menetelmien tuntemustaan sekä tieteellisen viestinnän taitoja tutkielman
suunnittelemisessa ja tekemisessä.
Opintokokonaisuus on vapaa sivuaine aineopintokokonaisuuden (35 op) suorittamisen jälkeen.
Erityispedagogiikan syventäviin opintoihin ilmoittaudutaan opintokokonaisuuden koodilla WebOodissa.
Ryhmään otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 8 opiskelijaa.
Mikäli edeltävä opintokokonaisuus on suoritettu muualla kuin Joensuun tai Itä-Suomen yliopistoissa, on
opiskelijan toimitettava alkuperäinen todistus nähtäväksi erityispedagogiikan amanuenssille ennen syventäviin
opintoihin ilmoittautumista.

2220110 Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
2310121
Johdatus kasvatustieteisiin
(2310121y yhteinen osa 2 op, 2310121d eriytyvä osa, erityispedagogiikka 3 op)
2310122
Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet
(2310122y yhteinen osa 3 op, 2310122d eriytyvä osa, erityispedagogiikka 2 op)
2310123
Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet
(2310123y yhteinen osa 2 op, 2310123d eriytyvä osa, erityispedagogiikka 3 op)
2220114ab Yksilön kehitys ja sen tukeminen
2220131
Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön 5 op

op
5

2220220 Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op
2220211
Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 1
2220212
Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 2
2220213
Oppimisen arviointi ja tuki
2220206
Seminaarityöskentely (erityispedagogiikka)
2220207
Tiedonhaku osana seminaarityöskentelyä
2220209
Aineopintojen tutkielma (erityispedagogiikka)
2230202
Kvalitatiivinen tutkimus 1
2320204
Kvantitatiivinen tutkimus 1

op
5
5
5
3
1
6
5
5

2220330 Erityispedagogiikan syventävät opinnot 60 op
2220301
Erityispedagogiikan syventävä kirjallisuus
2220302
Erityispedagogiikan klassikot
2220311
Kvalitatiivinen tutkimus 2
2320304
Kvantitatiivinen tutkimus 2
Vaihtoehtoinen syventävä metodiopintojakso
2220326
Pro gradu –tutkielmaseminaari (erityispedagogiikka)
2220309
Erityispedagogiikan syventävien opintojen tutkielma
2220303
Erityispedagogiikan syventävien opintojen valinnainen kirjallisuus

op
5
5
3
3
4
5
30
5

5
5
5
5

Lisätietoja
Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
Amanuenssi Päivi Walling paivi.walling(at)uef.fi, Futura 310
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Etnomusikologia, 30 op/30 op/60 op
Vastuuyksikkö: humanistinen osasto
Etnomusikologia on kaikille yliopiston opiskelijoille avoin sivuaine. Oppianeen nimi on ollut aiemmin
musiikkitiede.
2127140 Etnomusikologian perusopinnot (30 op)
2127240s Etnomusikologian aineopinnot (sivuaine) (30 op)
2124130s Kulttuurintutkimuksen syventävät opinnot (sivuaine) (60 op)
Kuuntele maailmaa
Etnomusikologian opinnoissa tutustutaan erityisesti kulttuurin soiviin muotoihin ja lajeihin ja niiden historiaan.
Lisäksi opitaan, miten kulttuuristen prosessien, maailmankuvien sekä aineettomaan ja materiaaliseen kulttuuriin
kuuluvien konkreettisten ilmiöiden on tulkittu liittyvän toisiinsa. Etnomusikologian opinnot perehdyttävät
musiikkiin kulttuurina, kulttuurissa ja sosiaalisena toimintana. Erilaisten musiikkien, äänimaisemien ja muiden
soivien ilmiöiden merkityksiä tulkitaan ja kuunnellaan osana laajempia konteksteja, ympäristöjä ja yhteisöjen
elämää.
Opinnoissa perehdytään myös tarkemmin valikoituihin etnomusikologian ja kulttuurisen musiikintutkimuksen
tutkimustraditioihin ja tutkimusmetodologiaan. Etnomusikologisen tutkimuksen lähtökohtia ja kehityslinjoja
tarkastellaan ja harjoitellaan soveltamaan erilaisten lähestymistapojen ja menetelmien avulla. Käytännön
kenttäopinnoissa voi keskittyä mm. siihen, miten soivien ilmiöiden käyttötapoja ja musiikille annettuja
merkityksiä voidaan tutkia arjessa.

Lisätietoja
Humanistinen osasto
Amanuenssi Tellervo Hirvonen tellervo.hirvonen(at)uef.fi 0504422404

Finnish Culture Study Programme, 25 ECTS
Organisation: School of Humanities
2124900 Finnish Culture Study Programme 25 op
Finnish Culture Study Programme offers a comprehensive overview of Finnish culture and knowledge of the
Finnish way of life. This programme is tailored especially for the needs of exchange students and it is taught in
English. The study units in the programme are completed as lectures, book examinations, written assignments,
on-line courses, study journals and excursion reports. Altogether, the programme adds up to max. 30 credits.
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25 credits is a minimum if a student wants to complete a module. However, exchange students can take just
any number of separate courses they want. The full 30 credits comprises Basic Studies of Finnish Culture.

Further information
School of Humanities
Amanuensis Tellervo Hirvonen tellervo.hirvonen(at)uef.fi 0504422404

Japanin kieli ja kulttuuri, 30 op/35 op
Vastuuyksikkö: humanistinen osasto
2133030 Japanin kieli ja kulttuuri, perusopinnot (30 op)
2133100 Japanin kieli ja kulttuuri, aineopinnot (35 op)
Japanin tuntemus avaa oven uuteen kulttuurin, politiikan ja kaupan ulottuvuuteen. Japanin kielen taito on
työelämässä harvinaista ja kysyttyä. Opiskelemalla japania Itä-Suomen yliopistossa pääset syventymään maan
rikkaaseen kulttuuriperintöön ja saat kielen asiantuntemusta.
Voit aloittaa japanin opinnot ilman aiempaa osaamista. Tutustut japanin kielioppiin sekä aloitat hiragana- ja
kanji-merkkien opettelun heti opintojen aluksi. Luku- ja kirjoitustaitosi kehittyvätkin nopeasti. Kuuntelu-,
ääntämis- ja keskusteluharjoitukset vahvistavat japanin kielen viestintätaitojasi. Opit pitämään japaniksi lyhyitä
puheita ja esitelmiä, mikä tuo sinulle varmuutta kielen puhujana.
Aineopinnoissa aktivoit kielitaitoasi roolileikkien ja näytelmien, puheiden ja keskustelujen sekä kuunteluharjoitusten avulla. Syvennät japanin kielen kieliopin tuntemustasi ja teet erityyppisiä kirjallisia töitä, esimerkiksi
lyhyitä käännöksiä. Uusia kanji-merkkejä opiskelet enimmäkseen itsenäisesti.
Opinnoissa perehdyt Japanin kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan erityiskysymyksiin. Luennoitsijoina toimivat
myös japanilaiset asiantuntijat. Luentojen lisäksi kulttuuriin tutustutaan opiskelijoiden omien esitelmien,
alustusten ja esseiden avulla. Opinnoissasi pääset kirjoittamaan arvioita myös elokuvista ja dokumenteista.
Aineopintoja voit suorittaa myös vaihto-opiskelijana Japanissa.
Japanin kielen ja kulttuurin opinnot lähtevät johdantoluennoilla nollatasolta eli opiskelijoilta ei vaadita mitään
edeltävää kielitaitoa. Oppiaine ei ole tarkoitettu japanin kielen natiivipuhujille eikä se ole mielekäs muillekaan,
jotka jo ennestään hallitsevat japanin kielen.

Opinnot aloitetaan aina opintojaksolla 2133007 Japanin kielen ja kulttuurin
johdantoluennot. Opintojaksolle ilmoittaudutaan WebOodissa.
Päästäkseen jatkamaan japanin kielen ja kulttuurin opintoja, tulee opintojakson
lopputentti suorittaa hyväksytysti pisteillä 120/160.
Opintojakson lopputentti on maanantaina 16.9.2019 klo 12 – 14 salissa AG100.
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Mikäli hakija katsoo hankkineensa opintojakson 2133007 tiedot ja taidot muualta, hän voi osallistua pelkkään
opintojakson lopputenttiin. Opintojaksolle tulee ilmoittautua WebOodissa näissäkin tapauksissa.

Opintojakson lopputentin tuloksen julkistaminen
Lopputentin tulos julkistetaan viimeistään 27.9.2019. Tulos ilmoitetaan humanistisen osaston ilmoitustaululla
(Agora, huoneiden 141 ja 143 välissä) ja lisäksi jokaiselle loputenttiin osallistuneelle opiskelijalle siihen
sähköpostiosoitteeseen, jonka he ovat opiskelijarekisteriin ilmoittaneet. Sivuaineoikeus tallennetaan jokaisen
opinto-oikeuteen.
Opinto-oikeus astuu voimaan siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.

Lisätietoja
Filosofinen tiedekunta
Humanistinen osasto
Amanuenssi Risto Helén risto.helen(at)uef.fi 0504422385
Opiskelijan käsikirja KAMUssa

Kansainvälisen kulttuuriosaamisen opintokokonaisuus, 25 op
Vastuuyksikkö: humanistinen osasto
Kaikille yliopiston opiskelijoille avoin sivuaine.
2110050 Kansainvälisen kulttuuriosaamisen opintokokonaisuus 25 op
Kansainvälisen kulttuuriosaamisen opintokokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden tutustua ja perehtyä tiettyjen
kieli- ja kulttuurialueiden kulttuurisiin ilmiöihin ja kysymyksiin sekä erityisesti monikulttuurisuuteen
kulttuurintutkimuksen näkökulmasta.
Opintokokonaisuuden pakollisiin opintoihin kuuluu 10 op yleisiä kulttuurintutkimukseen, monikulttuurisuuteen
ja etnisyyteen liittyviä sisältöjä. Kieli- ja kulttuurikohtaisten valinnaisten opintojen moduulista opiskelija voi
valita 15 op opintojaksoja, joissa hän perehtyy yhden tai useamman kieli- ja kulttuurialueen kulttuurisiin
ilmiöihin ja kysymyksiin.
Opintokokonaisuuden opetus on pääasiassa suomenkielistä, mutta joillakin opintojaksoilla opiskelijalta voidaan
edellyttää riittävää kielitaitoa opetuksen seuraamiseen. Lue opintojaksokuvaus WebOodissa ja ota tarvittaessa
yhteyttä opettajaan.

Lisätietoja
Humanistinen osasto
Amanuenssi Minna Surakka minna.surakka at uef.fi 0504423884
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Karjalan kieli ja kulttuuri, 30 op/30 op/60 op
Vastuuyksikkö: humanistinen osasto
Kaikille yliopiston opiskelijoille avoin sivuaine.
2121630 Karjalan kielen ja kulttuurin perusopinnot (30 op)
2121730 Karjalan kielen ja kulttuurin aineopinnot (30 op)
2121800 Karjalan kielen ja kulttuurin syventävät opinnot (60 op)
Täydellinen kokonaisuus omaleimaisesta kotimaisesta kielestä
Karjalan kielen ja kulttuurin opinnot perehdyttävät opiskelijan suomen kielen läheisimpään sukukieleen
karjalaan sekä sen ja Karjalan alueen historiaan, karjalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Opinnot antavat
mahdollisuuden toimia karjalan kielen ja karjalaisen kulttuurin asiantuntemusta vaativissa tehtävissä
(opettajana, tutkijana, kulttuurialan ammattilaisena). Karjalan kieli ja kulttuuri sopii sivuaineeksi paitsi muiden
kieliaineiden (erityisesti suomen tai venäjän kielen) opiskelijoille myös esimerkiksi kulttuuriaineiden, historian
tai teologian opiskelijoille. Opetuskielinä ovat suomi ja karjala.
Opinnot jakautuvat karjalan kielen sekä karjalaisen kulttuurin opintoihin. Karjalan kielen opintojen tavoitteena
on antaa opiskelijalle sekä käytännön suullinen ja kirjallinen kielitaito että karjalan kielen kieliopin tuntemus.
Lisäksi opinnoissa tarkastellaan karjalan kielen historiaa ja sen eri murteita, kehittymistä kirjakieliksi sekä
yhtäältä karjalan kielen asemaa suomen läheisimpänä sukukielenä. Opiskelijoille annetaan myös perustiedot
vähemmistökielten asemaan liittyvistä kysymyksistä sekä kielen elvyttämisestä. Karjalaiseen kulttuuriin ja
yhteiskuntaan liittyvissä opinnoissa käsitellään karjalaisten asemaa idän ja lännen rajamaastossa ja
karjalaisuutta kahdessa maassa, Suomessa ja Venäjällä. Opinnoissa perehdytään sekä Karjalan perinteiseen
kulttuuriin että nykypäivän karjalaisuuteen. Karjalan kielen ja kulttuurin perusopinnot painottuvat
kieliopintoihin, kun taas aine- ja syventävissä opinnoissa painotus siirtyy kielen ja kulttuurin syventävään
tarkasteluun.

Lisätietoja
Humanistinen osasto
Amanuenssi Tellervo Hirvonen tellervo.hirvonen(at)uef.fi 0504422404

Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede (sivuaineopinnot)
25 op/28 op/70 op
Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden ja psykologian osasto
2230450 Kasvatustieteellisen alan perusopinnot, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede (sivuaineopinnot) 25 op
2230550 Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot (sivuaineopinnot) 38 op
2230350 Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot (sivuaineopinnot) 70 op

24

Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede on vapaa sivuaine ja opinnot voi aloittaa ilmoittautumalla suoraan
opintojaksoille.
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelija tuntee yleisen
kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen osa-alueiden keskeisiä käsitteitä ja niiden historiallista kehitystä. Hän on
omaksunut itsenäisen ja kriittisen tieteellisen ajattelun perusteet ja saavuttanut aineopintojen edellyttämät
käsitteelliset perusvalmiudet.
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelija hallitsee
tieteellisen tiedonhankinnan ja tulkinnan perusteet sekä kykenee ymmärtämään ja suunnittelemaan
tutkimuskysymyksien asettamisesta johtuvia metodisia ja metodologisia seurauksia. Opiskelija tunnistaa
opetus- ja kasvatusalan keskeisimpiä teorioita, kohteita ja käytäntöjä elinikäisen oppimisen kontekstissa.
Opiskelijalla on kehittyneet valmiudet omaksua syventävien opintojen edellyttämiä tavoitteita.
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen syventävien opintojen kokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelija osaa
kriittisesti tunnistaa, arvioida ja kehittää opetuksen, kasvatuksen ja koulutuksen monimutkaisia prosesseja. Hän
tuntee hyvin elinikäisen oppimisen, kasvun ja kehityksen teoriaperinteitä ja kehittyviä nykykäytänteitä
kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa sekä kykenee tieteellisen tiedon tehokkaaseen ja
tarkoituksenmukaiseen hankintaan ja ongelmanratkaisuun.

Lisätietoja ja opintoneuvonta (kokonaisuusmerkinnät)
amanuenssi Emma Hahl
emma.hahl@uef.fi, puh. 050 3748499

Kirjallisuus, 30 op/30 op/60 op
Vastuuyksikkö: humanistinen osasto
2122130 Kirjallisuuden perusopinnot (30 op)
2122250s Kirjallisuuden aineopinnot (sivuaine) (30 op)
2122350s Kirjallisuuden syventävät opinnot (sivuaine) (60 op)
Kaikille yliopiston opiskelijoille avoin sivuaine.
...ei vain kirjojen kansien välissä
Kirjallisuus on ajatuksen ja kielen taidetta, joka reagoi ympäristöönsä ja esiintyy siellä, missä sitä tarvitaan:
romaaneissa, matkakertomuksissa, rocklyriikassa, peleissä tai blogeissa. Kirjallisuus pohtii ja säilyttää
kulttuuriperintöä, mutta se myös murtaa itsestäänselvinä pidettyjä rakenteita.
Kirjallista elämää
Opinnoissa saat yleiskuvan kotimaisen ja yleisen kirjallisuuden eri muodoista sekä niiden historiasta ja
nykytilasta. Tutustut kirjallisuuden merkkiteoksiin, kirjallisuudentutkimuksen lähtökohtiin ja suuntauksiin,
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kirjallisuustieteen erikoisalueisiin sekä yleiseen taide- ja kulttuuriteoriaan. Voit myös perehtyä kirjallisuuden
lähialueisiin kuten elokuvaan, sarjakuvaan ja teatteriin.
Yleisen kirjallisuustieteellisen tiedon ja kirjallisuuden tuntemuksen lisäksi opetuksessa ja tutkimuksessa
painotetaan kirjallisuussosiologista ja kulttuurintutkimuksellista näkökulmaa kirjallisuuteen, minkä lisäksi
kirjallisia tekstejä käsitellään erityisesti kertomusteoreettisin käsittein. Opiskelijamme ovat tehneet
opinnäytetöitä myös elokuvan, teatterin, kirjallisuudenopetuksen sekä iskelmä- ja rock-lyriikan alueilta. Erikoistu
siis kiinnostuksesi mukaan.

Lisätietoja
Humanistinen osasto
Amanuenssi Tellervo Hirvonen tellervo.hirvonen(at)uef.fi 0504422404

Kotitaloustieteen perus- ja aineopinnot, 25 op/35 op
Vastuuyksikkö: soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Hakukohteen kuvaus
Kotitaloustieteen opinnoissa korostuu kestävän kehityksen mukainen toiminta. Perusopinnot suoritettuaan
opiskelijalla on yleisnäkemys kotitaloustieteestä monialaisena tiedonalana ja tutkimuskohteena. Opiskelija
ymmärtää kotitalouden toiminnan laaja-alaisuuden, sen vuorovaikutukset ympäristön kanssa ja kotitalouden
voimavarojen merkityksen kotitalouksien hyvinvoinnissa. Opiskelija osaa suunnitella ja valmistaa ravitsemussuositusten mukaista ruokaa, käyttää kotitalouksiin soveltuvaa teknologiaa tekstiilien ja asunnon hoidossa ja
suunnitella ja toteuttaa kotitalouden voimavarat huomioon ottavia taloudellisia ja kotitalouden hyvinvointia
edistäviä toimia ja palveluita.
Aineopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee kotitaloustieteen peruskäsitteistön ja teoreettiset perusteet ja
opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja perustella pedagogisia ratkaisujaan kotitalousopetuksessa ravitsemuksen, asumisen sekä kuluttajakasvatuksen osa-alueilla. Opiskelijalla on myös valmius ja taito ohjata yksilöä
tai ryhmää ruuan valintaan ja valmistukseen liittyvissä kysymyksissä. Opiskelija osaa käyttää tieto- ja
viestintäteknologiaa kotitalousopetukseen soveltuvin keinoin ja hyödyntää vertaispalautetta, arvioida ja
kehittää omaa osaamistaan sekä seurata alan kehitystä.
Perus- ja aineopinnot suorittanut opiskelija voi saada suoritettavana olevasta tutkinnosta riippuen opetettavan
aineen tai aineenopettajakelpoisuuden peruskoulun kotitalouden opetukseen (A 986/1998).
Sekä perus- että aineopinnoissa on kontaktiopetusta ja ne molemmat kestävät yhden vuoden. Opinnot
suoritetaan rajallisten ryhmäkokojen takia kokonaisina opintovuosina, jolloin opintojaksoja ei voi hajauttaa eri
vuosille. Sivuaineen suorittaminen edellyttää opiskelijoilta materiaalikustannuksiin osallistumista, jokaisesta
ruuanvalmistusopintojaksosta kerätään oma materiaalimaksu.
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Hakuaika
Hakuaika alkaa 1.3.2019 ja päättyy 31.3.2019 klo 16.00. Hakeminen tapahtuu hakuaikana WebOodissa koodilla
OPESIVUAINE.
Sivuainehaussa voi hakea enintään 3 sivuaineeseen. Hakiessaan usean sivuaineen opinto-oikeutta hakija
priorisoi hakuvaiheessa 3 sivuainetta mieluisuusjärjestykseen. Sivuainehaussa hakija voi saada vain yhden
sivuaineoikeuden korkeimmalle priorisoimastaan sivuaineesta, johon hakijan valintamenestys riittää.
Hakija, jolla on sivuainevalinnalla saavutettu opinto-oikeus johonkin seuraavista sivuaineista:
•
•
•
•
•
•

erityisopettajan sivuaineopinnot,
kotitaloustiede, aineopinnot
käsityötiede,
musiikkikasvatus, aineopinnot
opinto-ohjaajan sivuaineopinnot tai
perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

ei voi tulla hyväksytyksi toiseen em. listan sivuaineista.

Hakukelpoisuus
Opintoihin voivat hakea Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijat, joilta vaaditaan:
1. opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin Itä-Suomen yliopistossa tai jo aiemmin yliopistossa
suoritetut opettajan pedagogiset opinnot, sekä tavoitetutkinnon pääaineena jokin perusopetuksessa
opetettava aine
tai
2. opinto-oikeus luokanopettajan-, erityisopettajan- tai opinto-ohjaajan koulutuksessa
tai
3. ravitsemustieteen pääaineopinto-oikeus.

Valintamenettely
Filosofisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa järjestettäviin kotitaloustieteen perus- ja aineopintoihin valitaan enintään 3 opiskelijaa.
Mikäli opintoihin on hakijoita enemmän kuin 3, järjestetään valintakoe. Valintakoe on kirjallinen kuulustelu, joka
järjestetään perjantaina 12.4.2019 klo 12.00 – 14.00 Joensuussa salissa xx. Valintakokeeseen osallistuvan on
esitettävä valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus tai vastaava vastauspaperia palauttaessaan.
Valintakoemateriaali:
1. Hokkanen, J. 2018. Kotitalousopettajaopiskelijoiden ajatuksia maahanmuutosta ja kokemuksia
turvapaikanhakijanuorten opettamisesta. Teoksessa L. Karlsson, A.-L. Lastikka ja J. Vartiainen (toim.) Koto kohtaamisia taidolla ja taiteella. Kielten ja kulttuurien yhteisöllistä oppimista ja kotoutumista. Kustantaja
Itä-Suomen yliopisto/KOTO/Kotiutuminen taidolla ja taiteella -hanke. Joensuu: Grano Oy, 115–124.
2. Pöntinen, A. & Pesonen-Leinonen, E. 2018. Kotityöt arjen hallinnan taitoina esikotoutuksessa. Teoksessa L.
Karlsson, A.-L. Lastikka ja J. Vartiainen (toim.) Koto - kohtaamisia taidolla ja taiteella. Kielten ja kulttuurien
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yhteisöllistä oppimista ja kotoutumista. Kustantaja Itä-Suomen yliopisto/KOTO/Kotiutuminen taidolla ja
taiteella -hanke. Joensuu: Grano Oy, 126–134.
3. Valkeäpää, H., Haapala, I., Pitkäniemi, H., Pölläinen, S. & Elorinne, A.L. 2017. Kodin arki kotouttaa afgaaneja.
Aikuiskasvatus 4/2017, 285–289.
Valintakoemateriaali on noudettavissa 1.4.2019 alkaen amanuenssi Anne Loikkaselta (Yliopistokatu 7, Futura,
1.kerros, huone 114c).
Valintakoe arvostellaan asteikolla 0–10 pistettä. Hakijan on saatava kirjallisesta kuulustelusta vähintään 5
pistettä tullakseen hyväksytyksi. Kahden tai useamman henkilön saadessa saman pistemäärän ratkaistaan
heidän keskinäinen järjestyksensä hakuajan loppuun mennessä suoritettujen opintopisteiden määrän
perusteella.
Syksyllä 2019 alkaviin aineopintoihin valitaan 8 kotitaloustieteen perusopinnot 2018 aloittanutta opiskelijaa
ilmoittautumisen perusteella.

Liitteet
Hakija, jolla ei ole opinto-oikeutta Itä-Suomen yliopiston aineenopettajan pedagogisiin opintoihin toimittaa
todistuksen suorittamistaan opettajan pedagogisista opinnoista osoitteeseen kot.haku@uef.fi 30.4.2019
mennessä. Mikäli opinnot on suoritettu ulkomailla, täytyy hakijan toimittaa myös Opetushallituksen antama
vastaavuustodistus.

Valinnan tuloksen julkistaminen
Valinnan tulos julkistetaan 21.5.2019 klo 12.00 Filosofisen tiedekunnan ilmoitustaululla Joensuussa
(Yliopistokatu 7). Valinnan tulos ilmoitetaan kaikille hakijoille myös sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opinto-oikeuden kesto
Sivuaineeseen hyväksyttävissä olevan on ilmoittauduttava sivuaineopintoihin 28.5.2019 mennessä. Mikäli
opiskelija ei ilmoittaudu sivuaineopintoihin määräajan kuluessa, tilalle kutsutaan varasijajärjestyksessä
seuraava. Varasijalta hyväksytyn hakijan jättäessä ilmoittautumatta, varasijalta ei kutsuta enää uutta hakijaa.
Varasijamenettely päättyy 11.6.2019.
Opinnot tulee aloittaa valintaa seuraavan lukuvuoden alussa.
Opinto-oikeus kotitaloustieteen sivuaineopintoihin päättyy sen lukukauden lopussa, jonka kuluessa opiskelija
on suorittanut varhaiskasvatuksen opettajan tai maisterin tutkinnon.

Oikaisupyyntö
Jos hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja siinä on hänen mielestään tehty virhe, hän voi hakea
päätökseen oikaisua. Oikaisupyynnön on oltava perillä viimeistään 5.6.2019 klo 15.00.
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Lisätietoja
Amanuenssi Anne Loikkanen, anne.loikkanen(at)uef.fi, puh. 050 598 1397
https://studentuef.sharepoint.com/sites/skopen_opintoyhteiso2

Kulttuuriantropologia, 30 op/30 op/60 op
Vastuuyksikkö: humanistinen osasto
Kaikille yliopiston opiskelijoille avoin sivuaine.
2125130 Kulttuuriantropologian perusopinnot (30 op)
2125230s Kulttuuriantropologian aineopinnot (sivuaine) (30 op)
2124130s Kulttuurintutkimuksen syventävät opinnot (60 op)
Tutki vieraita kulttuureja, hämmästele kulttuurin monimuotoisuutta ja tutustu oman kulttuurin erityisiin
ilmiöihin
Kulttuuriantropologia on ihmisen kulttuurisidonnaisen käyttäytymisen, ajattelemisen ja kokemisen tutkimusta.
Antropologit tutkivat tapoja, joilla ihmiset eri kulttuureissa hahmottavat maailmaa ja järjestävät yhteisöllistä
elämäänsä. Kulttuuriantropologia jakautuu useisiin osa-alueisiin, kuten sosiaali-, talous-, kasvatus-, oikeus-,
uskonto- ja ympäristöantropologiaan. Antropologit ovat kiinnostuneita myös terveyden, ruumiillisuuden,
etnisyyden ja sukupuolen kulttuurisesta rakentumisesta. Antropologian opinnot antavat valmiuksia erilaisten
kulttuuristen ajattelu- ja toimintatapojen ymmärtämiseen vertailevasta näkökulmasta. Työelämässä
kulttuuriantropologit voivat sijoittua erilaisiin kansainvälisiin ja kotimaisiin järjestöihin, kulttuuri- ja media-alan
töihin sekä yritysten ja valtionhallinnon asiantuntijatehtäviin.
Kulttuuriantropologian perusopinnot suorittaneella opiskelijalla on yleiskuva kulttuuriantropologisen
tutkimuksen suuntauksista ja tutkimusteemoista sekä sijoittumisesta kulttuurintutkimuksen kenttään.
Kulttuuriantropologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija on tutustunut laajasti antropologisen tutkimuksen
ja kulttuurintutkimuksen suuntauksiin, oppihistoriaan ja käsitteistöön. Hänellä on tiedolliset valmiudet jatkaa
opintojaan kulttuurintutkimuksen syventävissä opinnoissa erikoistumisalanaan kulttuuriantropologia.

Lisätietoja
Humanistinen osasto
Amanuenssi Tellervo Hirvonen tellervo.hirvonen(at)uef.fi 0504422404
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Kulttuurintutkimuksen temaattiset opinnot, 15 – 30 op
Vastuuyksikkö: humanistinen osasto
Kaikille yliopiston opiskelijoille avoimia opintoja.
2120230 Teema: kulttuuriset kohtaamiset (15-30 op)
Kulttuuristen kohtaamisten teemassa käsitellään ja analysoidaan kulttuuriseen moninaisuuteen liittyviä
kysymyksiä, tutkimuskeskusteluja ja käsitteitä. Opinnot antavat valmiuksia kulttuurierojen käsittelemiseen
työelämässä ja kansalaistoiminnassa.
2120240 Teema: kulttuuriset esitykset ja tuotannot (15-30 op)
Opinnoissa tarkastellaan analyyttisesti kulttuurisia esityksiä ja tuotantoja, niiden eri muotoja ja kehityshistoriaa.
Opiskelijat kehittävät kykyään erilaisten esitysten tulkintaan, merkityksenantoon ja kriittiseen medialukutaitoon
sekä laajojen kokonaisuuksien hallintaan ja sisällön tiivistämiseen omaksi tekstiksi.
2120250 Teema: kulttuuriset järjestykset ja valta (15-30 op)
Opinnoissa perehdytään kysymyksiin kulttuuristen ilmiöiden ja sosiaalisten asemien hierarkioiden
rakentumisesta niin teoreettisesta kuin empiirisestäkin näkökulmasta. Opiskelijat voivat syventyä oman
valintansa mukaan taidepolitiikkaan, taiteeseen yhteiskuntakritiikkinä, sukupuoleen, kolonialismiin, tapakulttuureihin, muistiorganisaatioihin tai viestintäjärjestelmiin ja niihin liittyvään valtaproblematiikkaan. Opinnot
antavat valmiuksia tunnistaa kulttuurisiin järjestyksiin sisältyviä vallankäytön ja sääntelyn mekanismeja ja myös
tunnistaa vallan ja epätasa-arvon ongelmia työelämässä, erilaisten organisaatioiden toiminnassa ja
vuorovaikutuksessa.
2120260 Teema: ruumiillisuus, teknologia ja ympäristö (15-30 op)
Oletko kiinnostunut ruumiillisuuden, aistimellisuuden, kulttuuri- ja luonnonympäristön sekä teknologian
moniulotteisista suhteista? Haluatko perehtyä ruumiillisuuden, sukupuolen ja seksuaalisuuden kulttuuriseen
rakentumiseen? Tämän teeman opinnoista saat valmiuksia hahmottaa yksilön teknologisuhteeseen sekä eläinja ympäristösuhteeseen vaikuttavia kulttuurisia tekijöitä.
2120270 Teema: kulttuurintutkimuksen sovelluksia (15-30 op)
Opinnot tutustuttavat sinut kulttuuristen sisältöjen tuotantotapoihin ja tuotantovälineisiin. Suoritettuasi
teeman opintoja saat välineitä ymmärtää teknologisten käytäntöjen ja kulttuuristen konventioiden välisiä
suhteita sekä osaat tunnistaa ja arvioida digitalisoituvan- ja verkottuvan maailman erityispiirteitä ja
ajankohtaisia kysymyksiä.

Lisätietoja
Humanistinen osasto
Amanuenssi Tellervo Hirvonen tellervo.hirvonen(at)uef.fi 0504422404
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Kuvataide, 25 op
Vastuuyksikkö: soveltavan kasvatustieteen ja opettajakoulutuksen osasto

Hakukohteen kuvaus
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa arvostaa erilaisia kuvakulttuureja, ympäristön esteettisyyttä
ja kuvataiteen merkitystä yhteiskunnassa. Opiskelija osaa jäsentää ja analysoida kuvataiteen
opetussuunnitelmaa ja sen sisältöalueita sekä soveltaa sen aineistoa tavoitteelliseen, integroivaan ja
pedagogiseen käyttöön perusopetuksessa. Opiskelija osaa käyttää oppiaineelle ominaisia opetuksellisia
lähestymistapoja ja oppimateriaaleja sekä soveltaa teknologiaa kuvataiteen opetuksessa. Opiskelija ymmärtää
visuaalisen kulttuurin ja taidekasvatuksen merkityksen osana elämän kokonaisuutta. Opiskelija osaa käyttää
ennakkoluulottomasti erilaisia materiaaleja ja tekniikoita omassa kuvailmaisussaan.
Opintokokonaisuus järjestetään yhden lukuvuoden aikana.

Hakuaika
Hakuaika alkaa 1.3.2019 ja päättyy 31.3.2019 klo 16.00. Hakeminen tapahtuu hakuaikana WebOodissa koodilla
OPESIVUAINE.
Sivuainehaussa voi hakea enintään 3 sivuaineeseen. Hakiessaan usean sivuaineen opinto-oikeutta hakija
priorisoi hakuvaiheessa 3 sivuainetta mieluisuusjärjestykseen. Sivuainehaussa hakija voi saada vain yhden
sivuaineoikeuden korkeimmalle priorisoimastaan sivuaineesta, johon hakijan valintamenestys riittää.
Suositus on, ettei opiskelija hakeudu kuvataiteen sivuaineen opintoihin sille lukuvuodelle, jolloin hän suorittaa
kulkukaavioon toiselle vuosikurssille merkittyjä monialaisia tai ammatillisia opintoja (opetusaikataulujen
päällekkäisyys).

Hakukelpoisuus ja valintamenettely
Filosofisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa järjestettäviin
kuvataiteen sivuaineopintoihin (25 op) otetaan 20 Itä-Suomen yliopiston opiskelijaa. Opintoihin voivat hakea
Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijat, joilta vaaditaan:
1. opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin Itä-Suomen yliopistossa tai jo aiemmin yliopistossa
suoritetut opettajan pedagogiset opinnot, sekä tavoitetutkinnon pääaineena jokin perusopetuksessa
opetettava aine
tai
2. opinto-oikeus luokanopettajan-, erityisopettajan- tai opinto-ohjaajan koulutuksessa
tai
3. opinto-oikeus varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa.
Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin 20, valinta tapahtuu kuvataiteeseen suuntautumista kuvaavan
portfolion perusteella, josta tiedotetaan hakijoita sähköpostitse hakuajan päättymisen jälkeen.
Kuvataiteen perusopintokokonaisuutta ei järjestetä, mikäli ilmoittautuneita tai valituksi tulleita opiskelijoita on
alle 12.
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Liitteet
Hakija, jolla ei ole opinto-oikeutta Itä-Suomen yliopiston aineenopettajan pedagogisiin opintoihin toimittaa
todistuksen suorittamistaan opettajan pedagogisista opinnoista osoitteeseen lokojns.haku@uef.fi hakuajan
päättymiseen mennessä. Mikäli opinnot on suoritettu ulkomailla, täytyy hakijan toimittaa myös
Opetushallituksen antama vastaavuustodistus.

Valinnan tuloksen julkistaminen
Valinnan tulos julkistetaan 21.5.2019 klo 12.00 Filosofisen tiedekunnan ilmoitustaululla Joensuussa
(Yliopistokatu 7). Valinnan tulos ilmoitetaan kaikille hakijoille myös sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opinto-oikeuden kesto
Sivuaineeseen hyväksyttävissä olevan on ilmoittauduttava sivuaineopintoihin 28.5.2019 mennessä. Mikäli
opiskelija ei ilmoittaudu sivuaineopintoihin määräajan kuluessa, tilalle kutsutaan varasijajärjestyksessä
seuraava. Varasijalta hyväksytyn hakijan jättäessä ilmoittautumatta, varasijalta ei kutsuta enää uutta hakijaa.
Varasijamenettely päättyy 11.6.2019.
Opinnot tulee aloittaa valintaa seuraavan lukuvuoden alussa.
Opinto-oikeus kuvataiteen perusopintoihin tulee voimaan, mikäli hyväksyttävissä olevia ja ilmoittautuneita
opiskelijoita on vähintään 12. Opinto-oikeus sivuaineopintoihin päättyy sen lukukauden lopussa, jonka kuluessa
opiskelija on suorittanut varhaiskasvatuksen opettajan tai maisterin tutkinnon.

Oikaisupyyntö
Jos hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja siinä on hänen mielestään tehty virhe, hän voi hakea
päätökseen oikaisua. Oikaisupyynnön on oltava perillä viimeistään 5.6.2019 klo 15.00.

Lisätietoja
Amanuenssi Anne Loikkanen, anne.loikkanen(at)uef.fi, puh. 050 598 1397
https://studentuef.sharepoint.com/sites/skopen_opintoyhteiso2

Käsityötiede, monimateriaalinen käsityö, 25 op/ 35 op
Vastuuyksikkö: soveltavan kasvatustieteen ja opettajakoulutuksen osasto

Hakukohteen kuvaus
Käsityötieteen monimateriaalisuutta painottavat perusopinnot antavat valmiuksia perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 käsityönopetukseen.
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Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää laaja-alaisesti käsityön perustyötapoja, materiaaleja,
valmistusmenetelmiä sekä osaa käyttää käsityönopetuksessa tarvittavia käsityövälineitä, koneita, ja -laitteita.
Opiskelija saa valmiuksia ohjata käsityön suunnittelu- ja valmistusprosesseja ja hän pystyy kehittämään omaa
osaamistaan ja seuraamaan alan kehitystä.
Opiskelija hallitsee käsityötieteen ja käsityötoiminnan
peruskäsitteistön ja teoreettiset perusteet sekä ymmärtää käsityötieteen monitieteisenä ja erilaisia
tutkimusorientaatioita omaavana tieteenalana.
Käsityötieteen monimateriaalisuutta painottavat aineopinnot antavat valmiuksia perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 käsityönopetukseen.
Opiskelija osaa soveltaa käsityöprosesseihin liittyviä suunnittelu- ja valmistusmenetelmiä, osaa hyödyntää laajaalaisesti erilaisia materiaaleja, työvälineitä, koneita ja laitteita. Opiskelija osaa analysoida sekä kehollista
informaatiota että kulttuurista ja rakennettua ympäristöä ja osaa hyödyntää teknologiaa käsityöprosessien eri
vaiheissa. Opiskelija on täydentänyt ymmärrystään käsityötieteen teorianmuodostuksesta ja tutkimusalasta.
Opiskelija osaa yhdistää tutkimustietoa oman toimintansa kehittämiseen ja jäsentää käsityötieteellisiä
tutkimuskohteita sekä osaa toteuttaa ja raportoida käsityötieteellisen tutkimuksen.
Käsityötieteen, monimateriaalisen käsityön perus- ja aineopinnot suorittanut opiskelija saa suoritettavana
olevasta tutkinnosta riippuen opetettavan aineen tai aineenopettajakelpoisuuden käsityön (sisältäen sekä
entisen tekstiili- että teknisen työn) opettamiseen peruskoulussa (A 986/1998).
Sekä perus- että aineopinnoissa on kontaktiopetusta ja ne molemmat kestävät yhden vuoden. Opinnot
suoritetaan rajallisten ryhmäkokojen takia kokonaisina opintovuosina, jolloin opintojaksoja ei voi hajauttaa eri
vuosille. Sivuaineen suorittaminen edellyttää opiskelijoilta vaadittavien turva-/ suojavarusteiden hankintaa sekä
materiaalikustannuksiin osallistumista.

Hakuaika
Hakuaika alkaa 1.3.2019 ja päättyy 31.3.2019 klo 16.00. Hakeminen tapahtuu hakuaikana WebOodissa koodilla
OPESIVUAINE.
Sivuainehaussa voi hakea enintään 3 sivuaineeseen. Hakiessaan usean sivuaineen opinto-oikeutta hakija
priorisoi hakuvaiheessa 3 sivuainetta mieluisuusjärjestykseen. Sivuainehaussa hakija voi saada vain yhden
sivuaineoikeuden korkeimmalle priorisoimastaan sivuaineesta, johon hakijan valintamenestys riittää. Hakija,
jolla on sivuainevalinnalla saavutettu opinto-oikeus johonkin seuraavista sivuaineista:
•
•
•
•
•
•
•

erityisopettajan sivuaineopinnot,
kotitaloustiede, aineopinnot
käsityötiede,
liikunta, aineopinnot,
musiikkikasvatus, aineopinnot
opinto-ohjaajan sivuaineopinnot tai
perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

ei voi tulla hyväksytyksi toiseen em. listan sivuaineista.
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Hakukelpoisuus ja valintamenettely
Opintoihin voivat hakea Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijat, joilta vaaditaan:
1. opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin Itä-Suomen yliopistossa tai jo aiemmin yliopistossa
suoritetut opettajan pedagogiset opinnot, sekä tavoitetutkinnon pääaineena jokin perusopetuksessa
opetettava aine
tai
2. opinto-oikeus luokanopettajan-, erityisopettajan- tai opinto-ohjaajan koulutuksessa
tai
3. varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa (sivuaineen opinto-oikeus perusopintoihin).
Käsityötieteen, monimateriaalisen käsityön perus- ja aineopintoihin valitaan 36 opiskelijaa ilmoittautumisen
perusteella. Mikäli sivuaineeseen hakijoita on enemmän kuin 32, tapahtuu valinta opiskelijan käsityöhön
suuntautumista kuvaavaan ennakkotehtävänä olevan käsityötuotoksen ja sitä analysoivan tehtävän ja /tai tentin
perusteella.
Ohjeita ennakkotehtävän tekemiseen voi pyytää 1.4.2019 alkaen filosofisen tiedekunnan Joensuun
kampukselta, Futura -rakennuksesta huoneesta 114c. Ohjeet löytyvät myös osoitteesta:
http://www.uef.fi/web/skope/opiskelu.
Ennakkotehtävä on palautettava 26.4.2019 mennessä filosofisen tiedekunnan Joensuun kampukselle,
huoneeseen Futura 114 c. Tehtävä arvioidaan asteikolla 0 – 10. Arviointi kohdistuu ennakkotehtävän kautta
välittyvään osaamiseen ja itsearviointikykyyn käsityön alueella. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava
tehtävästä vähintään 5 pistettä.
Sivuainekokonaisuutta ei järjestetä, mikäli ilmoittautuneita tai valituksi tulleita opiskelijoita on alle 12.

Liitteet
Hakija, jolla ei ole opinto-oikeutta Itä-Suomen yliopiston aineenopettajan pedagogisiin opintoihin toimittaa
todistuksen suorittamistaan opettajan pedagogisista opinnoista osoitteeseen kas.haku@uef.fi 30.4.2019
mennessä. Mikäli opinnot on suoritettu ulkomailla, täytyy hakijan toimittaa myös Opetushallituksen antama
vastaavuustodistus.

Valinnan tuloksen julkistaminen
Valinnan tulos julkistetaan 21.5.2019 klo 12.00 Filosofisen tiedekunnan ilmoitustaululla Joensuussa
(Yliopistokatu 7). Valinnan tulos ilmoitetaan kaikille hakijoille myös sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opinto-oikeuden kesto
Sivuaineeseen hyväksyttävissä olevan on ilmoittauduttava sivuaineopintoihin 28.5.2019 mennessä. Mikäli
opiskelija ei ilmoittaudu sivuaineopintoihin määräajan kuluessa, tilalle kutsutaan varasijajärjestyksessä
seuraava. Varasijalta hyväksytyn hakijan jättäessä ilmoittautumatta, varasijalta ei kutsuta enää uutta hakijaa.
Varasijamenettely päättyy 11.6.2019.
Käsityötieteen, monimateriaalinen käsityötiede, perusopinnot tulee aloittaa valintaa seuraavan lukuvuoden
alussa ja suorittaa sen lukuvuoden aikana sekä aineopinnot seuraavana lukuvuonna. Jos sivuaineeseen valittu
opiskelija ei suorita opintoja määrätyssä ajassa, tulee opinto-oikeutta hakea opiskelijavalinnan kautta uudelleen.
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Opinto-oikeus käsityötieteen sivuaineopintoihin tulee voimaan, mikäli hyväksyttävissä olevia ja ilmoittautuneita
opiskelijoita on vähintään 12. Opinto-oikeus sivuaineopintoihin päättyy sen lukukauden lopussa, jonka kuluessa
opiskelija on suorittanut varhaiskasvatuksen opettajan tai maisterin tutkinnon.

Oikaisupyyntö
Jos hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja siinä on hänen mielestään tehty virhe, hän voi hakea
päätökseen oikaisua. Oikaisupyynnön on oltava perillä viimeistään 5.6.2019 klo 15.00.

Lisätietoja
Amanuenssi Anne Loikkanen, anne.loikkanen(at)uef.fi, puh. 050 598 1397
https://studentuef.sharepoint.com/sites/skopen_opintoyhteiso2

Käännöstiede, 15 – 75 op
Vastuuyksikkö: humanistinen osasto
Kaikille yliopiston opiskelijoille avoimet opinnot:
2133211 Käännöstieteen perusmoduuli (15 op)
Käännöstieteen perusmoduuli (15 op) on vapaasti valittavissa sivuaineeksi. Englannin kielen ja kääntämisen
opiskelijoille, venäjän kielen ja kääntämisen opiskelijoille sekä maisterin tutkinnossa kääntämiseen erikoistuville
ruotsin kielen opiskelijoille tämä moduuli on kuitenkin pakollinen sivuaine.
Käännöstieteen tutkimusalaopinnot ja tulkkauksen erikoistumisopinnot: opinto-oikeutta rajattu,
ks. seuraava sivu
Opinto-oikeutta rajattu:
2133329 Käännöstieteen tutkimusalaopinnot (15–30 op)
2133530 Tulkkauksen erikoistumisopinnot (15–30 op)
Käännöstieteen perusmoduulin suorittaneet kääntämisen pää- ja sivuaineopiskelijat voivat halutessaan jatkaa
edelleen tulkkauksen erikoistumisopintoihin ja/tai käännöstieteen tutkimusalaopintoihin. Tulkkaukseen voivat
erikoistua myös kansainvälisen MDP in Linguistic Data Sciences -maisteriohjelman opiskelijat, joiden
koulusivistyskieli on suomi (tai joilla on suomessa tätä vastaava taso) ja jotka ovat suorittaneet englannin,
venäjän tai ruotsin kielessä aineopinnot.
Opintojen sisältö
Käännöstiede on monitieteinen tutkimusala, jonka kohteena ovat kieli- ja kulttuurirajat ylittävän viestinnän eri
ilmenemismuodot. Sen piirissä tutkitaan sekä puhuttua (tulkkaus) että kirjoitettua (kääntäminen) viestintää, ja
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tutkimus voi kohdistua tulkkeen tai käännöksen kielellisiin piirteisiin, viestinnän kognitiivisiin prosesseihin,
toimijoihin ja heidän rooleihinsa sekä kielten kohtaamisten yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.
Opinnoista saat yleiset ammattimaisen käännösviestinnän teoreettiset ja käytännölliset valmiudet. Erityisesti
korostamme käännösteknologiaan liittyviä valmiuksia, yleisiä työelämätaitoja sekä digitalisaation ja
globalisaation myötä jatkuvassa murroksessa olevan käännösalan tulevaisuudennäkymien ymmärrystä. Opit
myös tuntemaan alan tieteellisen perustan ja sen historiallisen kehityskaaren.

Lisätietoja
Humanistinen osasto
Amanuenssi Minna Surakka minna.surakka(at)uef.fi 0504423884, Agora 143

Liikunta, 25 op
Vastuuyksikkö: soveltavan kasvatustieteen ja opettajakoulutuksen osasto

Hakukohteen kuvaus
Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa analysoida liikuntapedagogiikkaan liittyviä ilmiöitä peruskoulun
vuosiluokkien 1–6 liikunnan opetuksen näkökulmasta. Lisäksi opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida
liikunnan opetusta ottaen huomioon opetussuunnitelmat, erilaiset oppijat, oppiaineen monimuotoisuuden,
lapsilähtöisyyden ja elämyksellisyyden. Perusopinnot kestävät yhden lukuvuoden.

Hakuaika
Hakuaika alkaa 1.3.2019 ja päättyy 31.3.2019 klo 16.00. Hakeminen tapahtuu hakuaikana WebOodissa koodilla
OPESIVUAINE.
Sivuainehaussa voi hakea enintään 3 sivuaineeseen. Hakiessaan usean sivuaineen opinto-oikeutta hakija
priorisoi hakuvaiheessa 3 sivuainetta mieluisuusjärjestykseen. Sivuainehaussa hakija voi saada vain yhden
sivuaineoikeuden korkeimmalle priorisoimastaan sivuaineesta, johon hakijan valintamenestys riittää.
Suositus on, ettei opiskelija hakeudu liikunnan sivuaineen opintoihin sille lukuvuodelle, jolloin hän suorittaa
kulkukaavioon toiselle vuosikurssille merkittyjä monialaisia tai ammatillisia opintoja (opetusaikataulujen
päällekkäisyys).

Hakukelpoisuus ja valintamenettely
Filosofisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa liikunnan
perusopintoihin otetaan 50 Itä-Suomen yliopiston opiskelijaa. Opintoihin voivat hakea Itä-Suomen yliopiston
perustutkinto-opiskelijat, joilta vaaditaan:
1. opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin tai jo aiemmin suoritetut opettajan pedagogiset
opinnot, sekä tavoitetutkinnon pääaineena jokin perusopetuksessa opetettava aine
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tai
2. opinto-oikeus luokanopettajan-, erityisopettajan- tai opinto-ohjaajan koulutuksessa
tai
3. opinto-oikeus varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa (sivuaineen opinto-oikeus perusopintoihin).
Mikäli ilmoittautuneita on liikunnan perusopintoihin enemmän kuin 50, järjestetään valintakoe. Valintakoe on
aineistokoe, josta tiedotetaan hakijoille sähköpostitse hakuajan päättymisen jälkeen.

Liitteet
Hakija, jolla ei ole opinto-oikeutta Itä-Suomen yliopiston aineenopettajan pedagogisiin opintoihin/
aikuisopettajan pedagogisiin opintoihin toimittaa todistuksen suorittamistaan opettajan pedagogisista
opinnoista osoitteeseen lokojns.haku@uef.fi hakuajan päättymiseen mennessä. Mikäli opinnot on suoritettu
ulkomailla, täytyy hakijan toimittaa myös Opetushallituksen antama vastaavuustodistus.

Valinnan tuloksen julkistaminen
Valinnan tulos julkistetaan 21.5.2019 Filosofisen tiedekunnan ilmoitustaululla Joensuussa (Yliopistokatu 7).
Valinnan tulos ilmoitetaan myös kaikille hakijoille sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opinto-oikeuden kesto
Sivuaineeseen hyväksytyn on jätettävä sähköisesti opinto-oikeuden vastaanottamisilmoitus 28.5.2019
mennessä. Mikäli opiskelija ei ilmoita sivuaineopinto-oikeuden vastaanottamisesta määräajan kuluessa,
katsotaan opinto-oikeus menetetyksi ja tilalle kutsutaan varasijajärjestyksessä seuraava. Varasijalta hyväksytyn
hakijan jättäessä ilmoittautumatta, varasijalta ei kutsuta enää uutta hakijaa. Varasijamenettely päättyy
11.6.2019.
Mikäli varasijamenettelyn jälkeen sivuaineeseen jää vapaita paikkoja, lisähaku voidaan järjestää elokuussa.
Liikunnan sivuaineen opinnot on aloitettava seuraavana lukuvuotena. Opinnot kestävät yhden lukuvuoden.
Opinto-oikeus liikunnan sivuaineopintoihin katsotaan päättyneeksi sen lukukauden lopussa, jonka kuluessa
opiskelija on suorittanut varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen tai maisterin tutkinnon.

Oikaisupyyntö
Jos hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja siinä on hänen mielestään tehty virhe, hän voi hakea
päätökseen oikaisua. Oikaisupyynnön on oltava perillä viimeistään 5.6.2019 klo 15.00.

Lisätietoja
Yliopisto-opettaja Tuomas Korhonen, tuomas.korhonen(at)uef.fi, puh. 0294 45 2606
Amanuenssi Anne Loikkanen, anne.loikkanen(at)uef.fi, puh. 0294 45 2798
https://studentuef.sharepoint.com/sites/skopen_opintoyhteiso2
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Mediakulttuuri ja viestintä, 30 op/30 op/60 op
Vastuuyksikkö: humanistinen osasto
Kaikille yliopiston opiskelijoille avoin sivuaine.
2126140 Mediakulttuurin ja viestinnän perusopinnot (30 op)
2126260s Mediakulttuurin ja viestinnän aineopinnot (sivuaine) (30 op)
2124130s Kulttuurintutkimuksen syventävät opinnot (sivuaine) (60 op)
Median rakenteita ja arkea uusin silmin
Mediakulttuurin ja viestinnän opinnoissa tarkastellaan mediaa ja viestintää sekä maailmanlaajuisena ilmiönä
että osana jokapäiväistä elämää. Keskeistä on kriittisen näkökulman kehittäminen viestinnän instituutioihin ja
erilaisiin mediasisältöihin ja -palveluihin. Tarkastelun kohteita voivat olla esimerkiksi media globaalina
liiketoimintana, yksittäiset mediaesitykset sekä mediateknologioiden merkitys arkielämässä. Teoreettisen
tiedon ja analyyttisten taitojen lisäksi opinnot tukevat viestintä- ja työelämätaitojen kehittämistä ja
vahvistamista. Opintoja suositellaan nykykulttuurin ilmiöistä kiinnostuneille opiskelijoille.
Perusopinnoissa sinulle tulevat tutuksi mediakulttuurin keskeiset käsitteet, teoriat ja näkökulmat. Saat
yleiskuvan mediasta ja analyyttisiä välineitä sen tarkasteluun. Aineopinnoissa otat haltuun mediakulttuurin ja
viestinnän keskeiset tutkimussuuntaukset, teoriat ja tutkimusmenetelmät. Saat myös työelämässä tarvittavia
ryhmätyötaitoja ja tietoteknistä osaamista. Opintojen edetessä työskentelet itsenäisemmin ja voit paneutua
itseäsi kiinnostaviin mediakulttuurin ilmiöihin.

Lisätietoja
Humanistinen osasto
Yliopistonlehtori Johanna Uotinen johanna.uotinen(at)uef.fi 0504424334
Amanuenssi Tellervo Hirvonen tellervo.hirvonen(at)uef.fi 0504422404

Musiikkikasvatus, 25/35op
Vastuuyksikkö: soveltavan kasvatustieteen ja opettajakoulutuksen osasto

Hakukohteen kuvaus
Musiikkikasvatuksen perusopinnot 25 op
Musiikkikasvatuksen perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella,
toteuttaa, arvioida ja kehittää perusopetuksen luokkien 1–6 musiikkikasvatusta sekä yhteistoimintaprojekteja.
Hän osaa integroida musiikkia muihin taide- ja taitoaineisiin sekä muihin oppiaineisiin. Opiskelija on laajentanut
musiikillista osaamistaan ja syventänyt musiikillista ymmärrystään. Hän on kehittynyt kasvattajana ja
muusikkona sekä osaa toimia musisoivan yhteisön jäsenenä. Opiskelija tiedostaa musiikin yksilöllisiä ja
yhteisöllisiä merkityksiä sekä on kehittänyt oppimaan oppimisen taitojaan.
Perusopinnot kestävät yhden lukuvuoden.
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Musiikkikasvatuksen aineopinnot 35 op
Huom! Musiikkikasvatuksen aineopinnot poistuvat sivuainetarjonnasta vuoden 2021 jälkeen. Aineopinnot
alkavat viimeisen kerran syksyllä 2020.
Aineopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet ja kelpoisuus toimia yhtenäisen peruskoulun
vuosiluokkien 1–9 musiikinopettajana. Aineopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti
suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää luokkien 1–9 musiikkikasvatusta sekä yhteistoimintaprojekteja
erityisesti taide- ja taitokasvatuksen alueella. Musiikkikasvatuksen aineopintojen tavoitteena on syventää
opiskelijan perusopinnoissa saavuttamia taitoja ja tietoja sekä antaa valmiuksia peruskoulun
musiikkikasvatustoiminnan kehittämiseen. Musiikkikasvatuksen aineopinnot antavat mahdollisuuden jatkaa
lukion musiikinopettajan pätevyyteen tähtääviä musiikkikasvatuksen syventäviä opintoja.
Aineopinnot suorittanut opiskelija voi saada suoritettavana olevasta tutkinnosta riippuen opetettavan aineen
tai aineenopettajakelpoisuuden peruskoulun musiikin opetukseen (A986/1998).
Aineopinnot kestävät yhden lukuvuoden.

Hakuaika
Hakuaika alkaa 1.3. ja päättyy 31.3. klo 16.00. Hakeminen tapahtuu hakuaikana WebOodissa koodilla
OPESIVUAINE.
Sivuainehaussa voi hakea enintään 3 sivuaineeseen. Hakiessaan usean sivuaineen opinto-oikeutta hakija
priorisoi hakuvaiheessa 3 sivuainetta mieluisuusjärjestykseen. Sivuainehaussa hakija voi saada vain yhden
sivuaineoikeuden korkeimmalle priorisoimastaan sivuaineesta, johon hakijan valintamenestys riittää. Hakija,
jolla on sivuainevalinnalla saavutettu opinto-oikeus johonkin seuraavista sivuaineista:
•
•
•
•
•
•
•

erityisopettajan sivuaineopinnot,
kotitaloustiede, aineopinnot
käsityötiede,
liikunta, aineopinnot,
musiikkikasvatus, aineopinnot
opinto-ohjaajan sivuaineopinnot tai
perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

ei voi tulla hyväksytyksi toiseen em. listan sivuaineista.

Hakukelpoisuus ja valintamenettely
Opintoihin voivat hakea Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijat, joilta vaaditaan:
1. opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin Itä-Suomen yliopistossa tai jo aiemmin yliopistossa
suoritetut opettajan pedagogiset opinnot, sekä tavoitetutkinnon pääaineena jokin perusopetuksessa
opetettava aine
tai
2. opinto-oikeus luokanopettajan-, erityisopettajan- tai opinto-ohjaajan koulutuksessa
tai
3. varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa (sivuaineen opinto-oikeus perusopintoihin).
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Musiikkikasvatuksen perusopinnot (25 op)
Musiikkikasvatuksen perusopintoihin valitaan 18–20 valintakokeen perusteella hyväksyttyä opiskelijaa.
Valintakokeessa arvioidaan hakijoiden soveltuvuutta, yleisiä musiikillisia valmiuksia, instrumenttien (soitto ja
laulu) hallintaa. Valintakoetilaisuus järjestetään viikolla 15 Joensuun kampuksella (tarkempi ajankohta
tiedotetaan hakijoille hakuajan päättymisen jälkeen). Lisätietoja kokeesta saa musiikin opettajilta.
Opiskelupaikat täytetään kokeiden yhteispistemäärän (0-20) osoittamassa paremmuusjärjestyksessä, siten että
tullakseen hyväksytyksi on saatava valintakokeen tulokseksi vähintään 10/20 pistettä.
Musiikkikasvatuksen perusopintokokonaisuutta ei järjestetä, mikäli ilmoittautuneita tai valituksi tulleita
opiskelijoita on alle 12.
Musiikkikasvatuksen aineopinnot (35 op)
Musiikkikasvatuksen aineopintoihin (35 op) valitaan 6–8 musiikkikasvatuksen perusopinnot suorittanutta
opiskelijaa viikolla 15 järjestettävän valintakokeen perusteella (tarkempi ajankohta tiedotetaan hakijoille
hakuajan päättymisen jälkeen). Valintakokeessa arvioidaan hakijan soveltuvuutta ja yleisiä musiikillisia
valmiuksia. Hakija antaa laulunäytteen sekä soittonäytteet pianolla, kitaralla ja valinnaisella instrumentilla.
Tarkempia tietoja kokeesta saa musiikin opettajilta. Opiskelupaikat täytetään kokeiden yhteispistemäärän (0 –
20) osoittamassa paremmuusjärjestyksessä, siten että tullakseen hyväksytyksi on saatava valintakokeen
tulokseksi vähintään 10/20 pistettä.
Musiikkikasvatuksen aineopintokokonaisuutta ei järjestetä, mikäli ilmoittautuneita tai valituksi tulleita
opiskelijoita on alle 6.

Liitteet
Hakija, jolla ei ole opinto-oikeutta Itä-Suomen yliopiston aineenopettajan pedagogisiin opintoihin toimittaa
todistuksen suorittamistaan opettajan pedagogisista opinnoista osoitteeseen lokojns.haku@uef.fi 30.4.2018
mennessä. Mikäli opinnot on suoritettu ulkomailla, täytyy hakijan toimittaa myös Opetushallituksen antama
vastaavuustodistus.

Valinnan tuloksen julkistaminen
Valinnan tulos julkistetaan 21.5.2019 klo 12.00 Filosofisen tiedekunnan ilmoitustaululla Joensuussa
(Yliopistokatu 7). Valinnan tulos ilmoitetaan kaikille hakijoille myös sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opinto-oikeuden kesto
Sivuaineeseen hyväksyttävissä olevan on ilmoittauduttava sivuaineopintoihin 28.5.2019 mennessä. Mikäli
opiskelija ei ilmoittaudu sivuaineopintoihin määräajan kuluessa, tilalle kutsutaan varasijajärjestyksessä
seuraava. Varasijalta hyväksytyn hakijan jättäessä ilmoittautumatta, varasijalta ei kutsuta enää uutta hakijaa.
Varasijamenettely päättyy 11.6.2019.
Opinnot tulee aloittaa valintaa seuraavan lukuvuoden alussa.
Opinto-oikeus musiikkikasvatuksen sivuaineopintoihin tulee voimaan, mikäli hyväksyttävissä olevia ja
ilmoittautuneita opiskelijoita perusopintoihin on vähintään 12 ja aineopintoihin 6. Opinto-oikeus
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sivuaineopintoihin päättyy sen lukukauden lopussa, jonka kuluessa opiskelija on suorittanut varhaiskasvatuksen
opettajan tai maisterin tutkinnon.

Oikaisupyyntö
Jos hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja siinä on hänen mielestään tehty virhe, hän voi hakea
päätökseen oikaisua. Oikaisupyynnön on oltava perillä viimeistään 5.6.2019 klo 15.00.

Lisätietoja
Lehtori Minna Muukkonen, minna.muukkonen(at)uef.fi, puh. 0503422253
Yliopisto-opettaja Juha Saarelainen, juha.saarelainen(at)uef.fi, puh. +358 29 4452171
Amanuenssi Anne Loikkanen, anne.loikkanen(at)uef.fi, puh. 0294 45 2798
https://studentuef.sharepoint.com/sites/skopen_opintoyhteiso2

Opetushallinto, väh. 25 op
Vastuuyksikkö: kasvatustieteiden ja psykologian osasto
2231000 Opetushallinto (väh. 25 op)
Monitieteisen opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on saanut asetuksen Opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) edellyttämät perustiedot ja -valmiudet toimia koulujen ja oppilaitosten
johtotehtävissä sekä muissa opetusalan hallinnollisissa tehtävissä. Opiskelija tuntee opetushallintoa koskevan
keskeisen lainsäädännön ja osaa toimia opetushallinnon suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä.
Opintokokonaisuuden suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun
asetuksen 2.4 § säädetyn vaatimuksen rehtorilta vaadittavista opinnoista. Opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksia koskevassa asetuksessa (2 §) todetaan, että: "rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on:
1)
2)
3)
4)

ylempi korkeakoulututkinto;
tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus;
riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä
opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25
opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot
taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus."

Sivuaineopinnot on tarkoitettu Itä-Suomen yliopistossa perustutkintoa suorittaville opiskelijoille.
Opintokokonaisuudelle ei tarvita ennakkoilmoittautumista. Opetushallinnon opintoihin kuuluu kaikille
pakollisia (16 op) ja vapaavalintaisia opintojaksoja (vähintään 9 op). Oikeustieteen perusteet -opintojakso on
pakollinen edeltävä opinto Yleishallinto-oikeus-opintojaksolle. Muutoin kokonaisuuteen kuuluvien
opintojaksojen keskinäinen suoritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan kaikille
pakolliset opinnot Oikeustieteen perusteet - ja Yleishallinto-oikeus -opintojaksoilla.
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Opintokokonaisuuteen ei voi käyttää sellaisia opintojaksoja, jotka ovat sisältyneet tai sisältyvät toiseen
opintokokonaisuuteen tai tutkintoon. Lisäksi on huomioitava, että Opetushallinnon opintokokonaisuus ei voi
koostua yksinomaan oikeustieteiden laitoksen tarjoamista opintojaksoista.
Pakolliset opintojaksot (16 op)
5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op
5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op
5311307 Virkamiesoikeus 5 op
5311316 Koulutusoikeus 5 op
Valinnaiset opintojaksot (väh. 9 op)
5311305 Informaatio-oikeus 5 op
5311209 Finanssihallinto-oikeus 5 op
5311306 Maakunta- ja kuntaoikeus 5 op
2230331 Arviointi kehittämisen tukena 5 op
2230211 Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä 3 op
2230332 Osaamisen ja organisaation kehittäminen työelämässä 5 op
2240262 Työelämän psykologia I 3 op
5210104 Johtamisen perusteet 6 op
Lisätietoja: suunnittelija Jenna Tuononen (jenna.tuononen@uef.fi, Futura 380)

Opinto-ohjaajan sivuaineopinnot (OPO-sivuaine), 60 op
Vastuuyksikkö: kasvatustieteiden ja psykologian osasto
Filosofisen tiedekunnan kasvatustieteiden ja psykologian osaston ohjauksen koulutus järjestää opinto-ohjaajan
sivuaineopinnot, jotka ovat asetuksen 794/2004 mukaiset 60 opintopisteen laajuiset, oppilaanohjauksen ja
opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Opinnot antavat osaltaan asetuksen
986/1998 mukaisen kelpoisuuden toimia oppilaan- ja opinto-ohjaajana. Lisäksi opinnot tarjoavat monipuoliset
valmiudet toimia myös muissa ohjaus- ja neuvontatyön asiantuntijatehtävissä.

Haku
Hakuaika alkaa 1.3.2019 ja päättyy 31.3.2019 klo 16.00. Hakeminen tapahtuu hakuaikana WebOodissa koodilla
OPESIVUAINE.
Sivuainehaussa voi hakea enintään 3 sivuaineeseen. Hakiessaan usean sivuaineen opinto-oikeutta hakija
priorisoi hakuvaiheessa sivuaineet mieluisuusjärjestykseen. Sivuainehaussa hakija voi saada vain yhden sivuaineoikeuden korkeammalle priorisoimastaan sivuaineesta, johon hakija on hyväksyttävissä. Hakija, jolla on
sivuainevalinnalla saavutettu opinto-oikeus johonkin seuraavista sivuaineista:
•
•

erityisopettajan sivuaineopinnot,
opinto-ohjaajan sivuaineopinnot,
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•
•
•
•
•

kotitaloustiede,
käsityötiede,
liikunta, aineopinnot
musiikkikasvatus, aineopinnot tai
perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

ei voi tulla hyväksytyksi toiseen em. listan sivuaineista.

Hakukelpoisuus ja valintamenettely
Opintoihin voivat hakeutua Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijat, joilla on
a. opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin Itä-Suomen yliopistossa tai
b. jo aiemmin yliopistossa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot (60 op).
Opintoihin valitaan 10 opiskelijaa. Opintoihin ei järjestetä lisähakua, vaikka aloituspaikkamäärä ei täyttyisi. Opiskelija voi hakeutua opinto-ohjaajan sivuaineopintoihin haluamanaan opintovuotena. Opinto-ohjaajan
sivuaineopinnot rytmittyvät kahdelle lukuvuodelle. Opinto-ohjaajan sivuaineopinnot on mahdollista jakaa
kandidaatin ja maisterin tutkintoon. Opinto-ohjaajan sivuaineopintoja ei voi tehdä etukäteen ilman
hakumenettelyn kautta saatua opinto-oikeutta.
Valintamenettelynä opinto-ohjaajan sivuaineopintoihin on aineistokoe. Aineistokoe järjestetään 6.5.2019 klo
16:00 alkaen Joensuun kampuksella. Kokeen paikka ja päättymisaika julkaistaan tiedotteessa 20.3.2019
www.haeyliopistoon.fi/ajankohtaista -sivulla. Kokeeseen osallistuvaa pyydetään saapumaan paikalle noin puoli
tuntia ennen kokeen alkua. Kokeeseen osallistuvan on esitettävä koevastausta palauttaessaan valokuvalla
varustettu henkilöllisyystodistus tai vastaava.
Aineistokokeen maksimipistemäärä on 30. Hyväksytyn aineistokokeen alaraja on 80% opinto-ohjaajan
sivuainevalintaan osallistuneiden aineistokoesuoritusten pistemäärien keskiarvosta. Lopullinen valinta tehdään
aineistokokeen pistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä siten, että enintään 10 opiskelijaa valitaan.
Mikäli kahden tai useamman hakijan aineistokoepistemäärä on sama, ratkaisu tehdään aineistokokeessa
ilmoitettavan aineistokokeen osan pistemäärän perusteella.

Liitteet
Hakijaryhmän b) hakijat toimittavat todistuksen yliopistossa suorittamistaan opettajan pedagogisista opinnoista
osoitteeseen opo.haku@uef.fi 31.3.2019 mennessä. Mikäli opinnot on suoritettu ulkomailla, täytyy hakijan
toimittaa myös Opetushallituksen antama vastaavuustodistus. Mikäli hakija ei toimita tarvittavia liitteitä
määräaikaan mennessä, häntä ei katsota hakukelpoiseksi.
Hakijaryhmän a) hakijoiden hakukelpoisuus tarkistetaan opintorekisteristä.

Valinnan tuloksen julkistaminen
Valinnan lopullinen tulos julkistetaan viimeistään 21.5.2019 klo 12.00 Itä-Suomen yliopiston filosofisen
tiedekunnan ilmoitustaululla. Kaikille valintakokeeseen osallistuneelle ilmoitetaan tuloksesta myös sähköpostilla.
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Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opinto-oikeuden kesto
Sivuaineeseen hyväksytyn on jätettävä sähköisesti opinto-oikeuden vastaanottamisilmoitus 28.5.2019
mennessä. Mikäli opiskelija ei ilmoita sivuaineopinto-oikeuden vastaanottamisesta määräajan kuluessa,
katsotaan opinto-oikeus menetetyksi ja tilalle kutsutaan varasijajärjestyksessä seuraava. Varasijalta hyväksytyn
hakijan jättäessä opinto-oikeuden vastaanottamatta, varasijalta ei kutsuta enää uutta hakijaa.
Varasijamenettely päättyy 11.6.2019.
Opinnot suositellaan aloitettavan syyslukukauden alussa 2019. Opinto-oikeus opinto-ohjaajan sivuaineopintoihin katsotaan päättyneeksi sen lukukauden lopussa, jonka kuluessa opiskelija on suorittanut maisterin
tutkinnon.

Oikaisupyyntö
Jos hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja siinä on hänen mielestään tehty virhe, hän voi hakea
päätökseen oikaisua. Oikaisupyynnön on oltava perillä viimeistään 5.6.2019 klo 15.00.

Lisätietoja
Amanuenssi Marina Cafaro (opo.haku@uef.fi

Ortodoksinen teologia, 25 op/35 op
Vastuuyksikkö: teologian osasto

Klassisten kielten opintoja voivat suorittaa kaikki Itä-suomen yliopiston opiskelijat.
2431000S
2411101
2421201

Ortodoksisen teologian perusopinnot (sivuaine) 25 op
EKS perusopintoja: Uuden testamentin tutkimus 5 op
KH perusopintoja: Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen
sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan 5 op
2431301N ST perusopintoja: Dogmatiikka ja dogmihistoria 5 op
2431401N KT perusopintoja: Johdatus liturgiseen teologiaan 5 op
2431702
KM perusopintoja: Slaavilainen perinne 2 op
2411602
UTI perusopintoja: Moderni uskonnollisuus 3 op
2432000S
2411102N
2411103N
2411104S
2431202
2431203
2431302N

Ortodoksisen teologian aineopinnot (sivuaine) 35 op
EKS perusopintoja: Vanhan testamentin tutkimus 4 op
EKS perusopintoja: Raamatuntuntemus 1 op
EKS perusopintoja: Raamatun tutkimuksen metodit ja tekstianalyysi sivuaineopiskelijoille 2 op
KH perusopintoja: Ortodoksisuus Karjalassa ja Suomessa 3 op
KH perusopintoja: Johdatus ortodoksisuuteen ja Venäjän kirkon historiaan 4 op
ST perusopintoja: Patristiikka 3 op
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2431306
2431305
2431403N
2431406
2431701
2411604

ST perusopintoja: Ikoniteologia 2 op
ST perusopintoja: Etiikka ja asketiikka 2 op
KT perusopintoja: Pastoraaliteologia 2 op
KT perusopintoja: Uskonnonpedagogiikka ja homiletiikka 5 op
KM perusopintoja: Varhaiskristillinen kausi ja Bysantti 3 op
UTI perusopintoja: Maailmanuskonnot 4 op

EKS = eksegetiikka
KH = kirkkohistoria
ST = systemaattinen teologia ja patristiikka
KT = käytännöllinen teologia
KM = (ortodoksinen) kirkkomusiikki
UTI = uskontotiede

Lisätietoja
Teologian osasto
Amanuenssi Eeva Raunistola-Juutinen eeva.raunistola(at)uef.fi 0294452031

Perinteentutkimus, 30 op/30 op/60 op
Vastuuyksikkö: humanistinen osasto
Kaikille yliopiston opiskelijoille avoin sivuaine.
2123100 Perinteentutkimuksen perusopinnot (30 op)
2123260s Perinteentutkimuksen aineopinnot sivuaineena (30 op)
213350s Perinteentutkimuksen syventävät opinnot (sivuaine) (60 op)
Vanha mutta vahvasti ajassa elävä
Perinteentutkimuksen opinnoissa perehdytään suomalaiseen kansankulttuuriin ja sen tutkimukseen erityisesti
suullisen perinteen ja aineettoman kulttuuriperinnön kannalta – aineellista kulttuuria kuitenkaan unohtamatta.
Keskeisiin aihealueisiin kuuluvat mm. kansanusko ja mytologia, rituaaliperinne ja kalendaarinen tapakulttuuri,
kertomusperinne ja kansanrunous, kansanomainen maailmankuva sekä kansanomainen lääkintä- ja
terveystieto. Suullisen kulttuurin tuotteiden ja tallenteiden lisäksi perinteentutkimus hyödyntää mm.
elämäkertakirjoituksia, temaattisesti jäsennettyjä muistitietoaineistoja sekä erilaisia digitaalisia aineistoja.
Alan opintoja läpäiseviä teemoja ovat muun muassa identiteettien ajalliset, paikalliset ja sosiaaliset prosessit,
perinteen asema ja merkitykset yksilöiden ja yhteisöjen elämässä, sekä perinne arkisena kielenkäyttönä, jolla
luomme asioiden välille aikasuhteita ja kytkemme niihin erityismerkityksiä.
Perinteentutkimuksen perusopinnot antavat yleiskuvan alasta ja sen kiinnostuksen kohteista, tutustuttaen
opiskelijan suomalaisen henkisen ja materiaalisen kulttuurin ja maailmankuvan perustekijöihin sekä suullisen
perinteen ilmiöihin, muotoihin ja lajeihin. Aineopinnoissa perehdytään valikoituihin perinteentutkimuksen
tutkimustraditioihin ja tutkimusmetodologiaan sekä harjoitellaan tutkimuksen tekoa perinteentutkimuksen
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näkökulmasta ja sen menetelmin. Syventävien opintojen tavoitteena on oppia arvioimaan
perinteentutkimuksen alan tutkimuksia, harjaantua soveltamaan alan tutkimusmenetelmiä perinneaineistoihin
ja oppia käyttämään tieteellistä argumentointia ja esitystapaa.

Lisätietoja
Humanistinen osasto
Amanuenssi Tellervo Hirvonen tellervo.hirvonen(at)uef.fi 0504422404

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien
monialaiset opinnot, 60op
Vastuuyksikkö: soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Hakukohteen kuvaus
Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op tuottavat
luokanopettajan kelpoisuuden yhdessä maisterin tutkinnon ja opettajan pedagogisten opintojen (60 op) kanssa
(A986/1998).
Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot antavat ammatillisia
valmiuksia perusopetuksessa (luokilla 1-6) opetettavien kaikille yhteisten aineiden aineenhallinnan ja
opettamisen kehittämiseen. Opinnot tuovat esiin eri oppiaineiden ja niiden taustalla olevien tieteen- ja
taiteenalojen ominaisluonnetta.
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella monitieteisesti opettamista, oppimista ja
kasvatusta sekä soveltaa eri alojen tutkimustietoa opetuksen kehittämisessä. Opiskelija osaa suunnitella,
toteuttaa ja arvioida perusopetuksen alakoulun opetuskokonaisuuksia. Hän osaa soveltaa opetukseensa eri
oppiaineiden sisällöllisiä ja pedagogisia perusteita sekä yhdistää oppiaineita läpäiseviä ja integroivia
aihekokonaisuuksia. Opiskelija osaa tunnistaa oppiaineiden opiskeluun liittyviä oppimisen ongelmia ja
huomioida ne opetuksen eriyttämisessä.
Opinnot kestävät kaksi lukuvuotta.

Hakuaika
Hakuaika alkaa 1.3.2019 ja päättyy 31.3.2019 klo 16.00. Hakeminen tapahtuu hakuaikana WebOodissa koodilla
OPESIVUAINE.
Sivuainehaussa voi hakea enintään 3 sivuaineeseen. Hakiessaan usean sivuaineen opinto-oikeutta hakija
priorisoi hakuvaiheessa 3 sivuainetta mieluisuusjärjestykseen. Sivuainehaussa hakija voi saada vain yhden
sivuaineoikeuden korkeimmalle priorisoimastaan sivuaineesta, johon hakijan valintamenestys riittää.
Hakija, jolla on sivuainevalinnalla saavutettu opinto-oikeus johonkin seuraavista sivuaineista:
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•
•
•
•
•
•
•

erityisopettajan sivuaineopinnot
kotitaloustiede, aineopinnot
käsityötiede, aineopinnot
liikunta, aineopinnot
musiikkikasvatus, aineopinnot
opinto-ohjaajan sivuaineopinnot
perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

ei voi tulla hyväksytyksi toiseen em. listan sivuaineista.

Hakukelpoisuus ja valintamenettely
Filosofisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa järjestettäviin
perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin sivuaineopintoihin valitaan 30 ItäSuomen yliopistossa kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoa suorittavaa opiskelijaa. Opintoihin voivat hakea ItäSuomen yliopiston perustutkinto-opiskelijat, joilta vaaditaan:
1. opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin tai jo aiemmin suoritetut opettajan pedagogiset opinnot,
sekä tavoitetutkinnon pääaineena jokin perusopetuksessa opetettava aine
tai
2. opinto-oikeus erityisopettajan tai opinto-ohjaajan koulutuksessa.
Valintakoe on kirjatentti. Tentti järjestetään perjantaina 5.4.2019 klo 12.00–14.00 salissa F100. Valintakokeeseen osallistuvan on esitettävä valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus tai vastaava vastauspaperia
palauttaessaan.
Valintakoemateriaali:
1. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: Opetushallitus, sivut 18–33. Verkkojulkaisu:
https://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
2. Korhonen, V., Annala, J. & Kulju, P. (toim.). 2017. Kehittämisen palat, yhteisöjen salat. Näkökulmia
koulutukseen ja kasvatukseen. Tampereen yliopiston julkaisuja. Kirjan luvusta 1 sivut 35–84 ja luvusta 3 sivut
157–218. Verkkojulkaisu:
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/101818/Korhonen_ym_Kehittamisen_palat_yhteisojen_sal
at.pdf?sequence=1
Valintakokeen maksimipistemäärä on 15 pistettä. Mikäli kahden tai useamman hakijan pistemäärä on sama,
ratkaisu tehdään valintakokeessa ilmoitettavan valintakokeen osan pistemäärän perusteella. Opiskelijat valitaan
monialaisiin sivuaineopintoihin kirjatentistä saadun pistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.
Varasijoille opiskelijat sijoitetaan kirjatentin pistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.

Liitteet
Hakija, jolla ei ole opinto-oikeutta Itä-Suomen yliopiston aineenopettajan pedagogisiin opintoihin, toimittaa
todistuksen suorittamistaan opettajan pedagogisista opinnoista osoitteeseen lokojns.haku@uef.fi hakuajan
päättymiseen mennessä. Mikäli opinnot on suoritettu ulkomailla, täytyy hakijan toimittaa myös
Opetushallituksen antama vastaavuustodistus.
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Valinnan tuloksen julkistaminen
Valinnan tulos julkistetaan 21.5.2019 Filosofisen tiedekunnan ilmoitustaululla Joensuussa (Yliopistokatu 7).
Valinnan tulos ilmoitetaan myös kaikille hakijoille sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opinto-oikeuden kesto
Sivuaineeseen hyväksytyn on jätettävä sähköisesti opinto-oikeuden vastaanottamisilmoitus 28.5.2019
mennessä. Mikäli opiskelija ei ilmoita sivuaineopinto-oikeuden vastaanottamisesta määräajan kuluessa,
katsotaan opinto-oikeus menetetyksi ja tilalle kutsutaan varasijajärjestyksessä seuraava. Varasijalta hyväksytyn
hakijan jättäessä ilmoittautumatta, varasijalta ei kutsuta enää uutta hakijaa. Varasijamenettely päättyy
11.6.2019.
Opinnot kestävät kaksi lukuvuotta ja ne tulee aloittaa valintaa seuraavan lukuvuoden alkaessa.
Opinto-oikeus perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin sivuaineopintoihin
katsotaan päättyneeksi sen lukukauden lopussa, jonka kuluessa opiskelija on suorittanut maisterin tutkinnon.

Oikaisupyyntö
Jos hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja siinä on hänen mielestään tehty virhe, hän voi hakea
päätökseen oikaisua. Oikaisupyynnön on oltava perillä viimeistään 5.6.2019 klo 15.00.

Lisätietoja
Yliopistonlehtori Anu Hartikainen-Ahia, anu.hartikainen(at)uef.fi, puh. 0294 45 2303
Amanuenssi Anne Loikkanen, anne.loikkanen(at)uef.fi, puh. 0294 45 2798
https://studentuef.sharepoint.com/sites/skopen_opintoyhteiso2

Professional Intercultural Competence – Theory and Practice 25 op
Vastuuyksikkö: soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen laitos

Opintojen kuvaus
School of Applied Educational Science and Teacher Education together with KARELIA University of Applied
Sciences organize a course that is aimed at enhancing knowledge and skills of intercultural competence in
working life. The course runs during an academic year, starting in September and finishing in May. Each 5 ECTS
study module can also be taken separately. All study modules are online, with a face-to-face teaching
depending on the course module. The working language of the course is English.
A successful learner from this programme will be able to name and describe the components of professional
competence required in multicultural work communities. They will be able to explain and revise the meaning
of intercultural competence in their profession. They will be able and motivated to develop their own
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professional intercultural competence and they will be able to employ their knowledge of intercultural
competence in order to advance their work community.
This basic level course is available to all degree students of the UEF and KARELIA and to international exchange
students in both institutions. There is no application procedure. Twenty UEF students and twenty KARELIA
students are admitted to each study module in the order of registration.

Lisätietoja
Suunnittelija Juuso Loikkanen (juuso.loikkanen@uef.fi, 0504092532)

Projektiosaamisen opintokokonaisuus, 30 op
Vastuuyksikkö: humanistinen osasto
Kaikille yliopiston opiskelijoille avoin sivuaine.
2111000 Projektiosaamisen opintokokonaisuus 30 op
Projektiosaamisen opinnoissa hankit talousosaamista, vahvistat viestintä- ja sosiaalisia taitojasi sekä harjoittelet
työelämätaitoja käytännössä. Näiden kolmen osa-alueen opinnot pystyt kokoamaan monista eri vaihtoehdoista
omien toiveidesi ja kiiinnostuksesi mukaisesti. WebOodin oppaaseen kootaan vuosittain projektiosaamiseen
liittyvä kurssitarjonta.

Lisätietoja
Humanistinen osasto
Amanuenssi Minna Surakka minna.surakka(at)uef.fi 0504423884, Agora 143

Psykologia aineopinnot sivuaineopiskelijoille, 35 op
Vastuuyksikkö: kasvatustieteiden ja psykologian osasto
Psykologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee psykologian eri osa alueet ja niiden sovelluksia.
Opiskelijalla on valmiudet psykologian alan kehityksen seuraamiseen ja alan tieteellisen ajattelun
ymmärtämiseen.
Psykologian perusopintoihin on kaikilla opiskelijoilla vapaa sivuaineoikeus.
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Hakukelpoisuus, hakuaika ja hakeminen
Psykologian sivuaineopintoihin valitaan 35 opiskelijaa Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijoista, joilla on
psykologian perusopinnot 25 op suoritettu.
Tullakseen valituksi perusopintokokonaisuuden arvosanan tulee olla vähintään 3/5. Mikäli hakijoita, joilla on
tasapisteet, on enemmän kuin 35, ratkaisee ”kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet”
(2240102) opintojakson arvosana.
Hakuaika alkaa ma 4.2.2019 ja päättyy pe 17.5.2019.
Opinto-oikeutta haetaan ilmoittautumalla hakuaikana WebOodiin koodilla 2230482

Valinnan tuloksen julkistaminen
Valinnan lopullinen tulos julkistetaan viimeistään 20.6.2019 klo 12.00
Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan ilmoitustaululla. Kaikille valituille ilmoitetaan valinnasta myös
sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottaminen
Sivuaineeseen hyväksytyn on ilmoittauduttava sivuaineopintoihin 31.7.2019 mennessä.
Opiskelijavalintaan tyytymättömällä on mahdollisuus jättää kirjallinen oikaisupyyntö neljätoista (14) päivän
kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta. Määräaikaa laskettaessa tulosten
julkistamispäivää ei oteta lukuun.

Lisätietoja:
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto /Psykologian oppiaine
puh. 050 550 3857, email: birgitta.puustinen@uef.fi

Ranskan kieli ja kulttuuri, 30 op/30 op
Vastuuyksikkö: humanistinen osasto
2132530 Ranskan kieli ja kulttuuri, perusopinnot (30 op)
2132650 Ranskan kieli ja kulttuuri, aineopinnot (30 op)
Ranska on maailman puhutuin kieli kiinan, englannin, espanjan ja arabin jälkeen, ja ainoa kieli englannin ohella,
jota puhutaan kaikissa maanosissa. Sitä käyttää päivittäin parisataa miljoonaa ihmistä. Ranskan kieli on virallinen
kieli liki kolmessakymmenessä maassa eri puolilla maailmaa. Perinteisenä diplomatian kielenä se on säilyttänyt
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asemansa vahvana kansainvälisessä kanssakäymisessä, ja se toimii Euroopan unionin yhtenä päätyöskentelykielenä.
Ranskan kielen tuntemuksen myötä avautuvat ainutlaatuiset tiet eri maihin ja kulttuureihin. Kielen hyvä hallinta
on valttina eurooppalaisessa yhteisössä sekä YK:n instituutioissa.
Itä-Suomen yliopiston Ranskan kielen ja kulttuurin sivuaineen opinnoista voi valmistua ranskan kielen ja
kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntijatehtäviin. Aineopintojen suorittaminen antaa myös pätevyyden
oppilaitosten opettajaksi kielellisen osaamisen osalta.
Ranskan kielen yliopisto-opiskelun tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa hyvän ranskan kielen suullisen ja
kirjallisen viestintätaidon, perehtyy ranskan kieleen ja ranskankielisiin kulttuureihin, sekä saa työkaluja puhua
analyyttisesti ranskan kielestä.
Perusopinnoissa opetuksen painopisteenä on kielitaito-opetus. Aineopinnoissa painopiste siirtyy teoreettisiin
sekä kieli-, kulttuuri-, että kirjallisuustieteellisiin opintoihin.
Sivuaineoikeutta voi hakea suorittamalla sivuainekokeen, ylioppilastutkinnon ranskan kielen arvosanan
perusteella tai aiempien ranskan kielen yliopisto-opintojen perusteella.
Yleisen kielitieteen maisteriopiskelijat (ml. Linguistic Sciences -maisteriohjelman opiskelijat) saavat suorittaa
yksittäisiä opintojaksoja vastuuopettajan suostumuksella ilman varsinaista sivuaineoikeutta.

Haku sivuainekokeen perusteella
Valintakoe järjestetään sekä keväällä ja syksyllä. Hakija voi halutessaan osallistua molempiin. Haku tapahtuu
ilmoittautumalla 2. – 18.5.2019 klo 23.59 tai 1. – 18.8.2019 klo 23.59 WebOodissa opintojaksolle HUMHAKU
(https://weboodi.uef.fi)
Kevään koe on keskiviikkona 22.5.2019 klo 10–12 salissa AG103.
Syksyn koe on keskiviikkona 28.8.2019 klo 10–12 salissa AG104.
Kokeessa arvioidaan hakijan kieliopillista osaamista, tekstin ymmärtämiskykyä sekä kirjallista ilmaisutaitoa.
Kokeeseen voi valmistautua kertaamalla ranskan peruskieliopin sekä lukemalla ranskankielisiä tekstejä (kirjoja,
lehtiartikkeleita, blogeja, uutisia, tms.)
Valintakokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä. Tullakseen valintakelpoiseksi hakijan on saavutettava
vähintään 30 pistettä.
Valinnan tulos julkaistaan keväällä viimeistään 30.6.2019 ja syksyllä viimeistään 14.9.2019. Tulos ilmoitetaan
jokaiselle hakijalle siihen sähköpostiosoitteeseen, joka on kirjattu opiskelijarekisteriin. Myönnetyt opintooikeudet tallennetaan kunkin opinto-oikeuden tulosten selviämisen jälkeen.
Opinto-oikeus astuu voimaan siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.

Haku ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella
Sivuaineopiskelijaksi hyväksytään ilman sivuainekoetta hakija, joka on kirjoittanut ylioppilaskirjoitusten ranskan
kielen pitkässä oppimäärässä vähintään cum laude approbaturin, lyhyessä oppimäärässä vähintään magna cum
laude approbaturin tai saanut IB- tai EB-tutkinnossa vastaavan arvosanan.

51

Ylioppilaskirjoitusten tulosten ei tule olla 10 vuotta vanhempia.
Ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella sivuaineoikeutta hakevat kirjoittavat vapaamuotoisen hakemuksen,
josta ohjeet alempana.
Hakuaika on jatkuva, eikä valittavien opiskelijoiden määrää ole rajattu. Hakemukset käsitellään viimeistään
kuukauden kuluttua niiden saapumisesta.
Valinnan tulos ilmoitetaan jokaiselle hakijalle sähköpostilla viralliseen @student.uef.fi -loppuiseen
sähköpostiosoitteeseen, mikäli hakija on antanut luvan sähköiseen asiointiin. Myönnetyt opinto-oikeudet
tallennetaan kunkin opinto-oikeuteen tulosten selviämisen jälkeen.
Opinto-oikeus astuu voimaan siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.

Haku aiempien opintojen perusteella
Opiskelija voi hakea sivuaineoikeutta aiempien opintojen perusteella, jos joku seuraavista ehdoista täyttyy:
•
•
•

hakija on suorittanut kielikeskuksen järjestämä Ranska 3-opintojakson vähintään arvosanalla 4 tai
Ranska 4-opintojakson
hakija on suorittanut ranskan perusopintoja vähintään 10 op toisessa yliopistossa.
hakija on muulla tavoin omaksunut ranskan kielen taitoja, jotka vastaavat vähintään taitotasoa B1
eurooppalaisen viitekehyksen mukaan.

Aiempien opintojen perusteella sivuaineoikeutta haetaan vapaamuotisella hakemuksella, jonka ohjeet löytyvät
alempana.
Hakuaika on jatkuva, eikä valittavien opiskelijoiden määrää ole rajattu. Hakemukset käsitellään viimeistään
kuukauden kuluttua niiden saapumisesta.
Valinnan tulos ilmoitetaan jokaiselle hakijalle sähköpostilla viralliseen @student.uef.fi -loppuiseen
sähköpostiosoitteeseen, mikäli hakija on antanut luvan sähköiseen asiointiin. Myönnetyt opinto-oikeudet
tallennetaan kunkin opinto-oikeuteen tulosten selviämisen jälkeen.
Opinto-oikeus astuu voimaan siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.

Vapaamuotoisen hakemuksen ohjeet
Jos opiskelija hakee sivuaineoikeutta ylioppilastutkintoarvosanan tai aiempien opintojen perusteella, hän jättää
asiasta hakemuksen filosofiselle tiedekunnalle. Hakemuksessa on mainittava seuraavat asiat:
•
•
•
•
•
•

päiväys
hakijan nimi, opiskelijanumero ja yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite)
mitä sivuaineoikeutta haetaan
millä perusteella
selvitys aiemmista opinnoista
antaako hakija luvan sähköiseen asioinntiin.

Mukaan on liitettävä todistuskopio tai suoritusrekisteriote.
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Hakemus toimitetaan osoitteella Itä-Suomen yliopisto, osastosihteeri Tuula Nissinen, PL 111, 80101 Joensuu tai
käyntiosoitteessa Yliopistokatu 4, Agora, huone 103. Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen
hum.haku@uef.fi.

Lisätietoja
Humanistinen osasto
Amanuenssi Risto Helén risto.helen(at)uef.fi 0504422385, Agora 142

Ruotsin kieli, 30 op/30 op/60 op
Vastuuyksikkö: humanistinen osasto

2132230 Ruotsin kielen perusopinnot 30 op
2132350s Ruotsin kielen aineopinnot (sivuaine) 30 op
Syventävissä opinnoissa valitaan yksi seuraavista:
2132400s Ruotsin kielen syventävät opinnot aineenopettajaksi suuntautuvalle (sivuaine) 60 op
2132451s Ruotsin kielen syventävät opinnot kieliasiantuntijaksi suuntautuvalle (sivuaine) 60 op
2132450s Ruotsin kielen syventävät opinnot kääntämiseen suuntautuvalle (sivuaine) 60 op
Ruotsin kielen opinnot sopivat erityisesti aineenopettajaksi opiskeleville sekä muille pohjoismaisista kielistä ja
kulttuureista kiinnostuneille. Saat hyvän suullisen ja kirjallisen kielitaidon sekä perehdyt kielitieteelliseen
näkökulmaan, kulttuuriin ja kirjallisuuteen. Opinnoissa on myöhemmin mahdollisuus suuntautua myös
kääntämiseen ja tulkkaukseen. Opetuskielenä on pääasiassa ruotsi.
Ruotsi ei ole vapaasti valittava sivuaine, vaan opinto-oikeutta on haettava. Sivuaineoikeutta voi hakea
suorittamalla sivuainekokeen tai aiempien ruotsin kielen yliopisto-opintojen perusteella.

Haku sivuainekokeen perusteella
Opiskelijoita otetaan enintään 25.
Sivuainekoe järjestetään syksyllä. Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Weboodissa 1. – 18.8.2019 klo 23.59
ilmoittautumalla opintojaksolle HUMHAKU (https://weboodi.uef.fi).
Sivuainekoe on tiistaina 20.8.2019 klo 10–12 salissa AG100.
Sivuainekokeessa edellytetään lukion ruotsin keskipitkän oppimäärän hyvää hallintaa. Suosituksena on, että
hakijat kertaavat ruotsin kielen kieliopin, esim. teoksen Fiilin & Hakala, Fullträff igen! – Ruotsin kielioppi
aikuisille.
Sivuainekoe koostuu rakenneosiosta ja kirjoitelmasta. Rakenneosiossa testataan keskeisimpien kieliopillisten
asioiden (esim. sanajärjestyksen, muoto-opin ja kongruenssin) ja sanaston hallintaa. Kirjoitelma muistuttaa
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ylioppilaskokeen vastaavaa testityyppiä, ja siinä kiinnitetään erityistä huomiota ruotsin kielen luontevaan
hallintaan.
Sivuainekokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperinsa jättäessään.
Valintamenettely
Tullakseen valintakelpoiseksi hakijan on saavutettava vähintään 24 pistettä. Hakijan on saatava pisteitä
sivuainekokeen molemmista osioista. Maksimipistemäärä on 56.

Haku aiempien opintojen perusteella
Jos hakija on suorittanut ruotsin kielen perusopintokokonaisuuden suomalaisessa yliopistossa, hän voi
halutessaan saada sivuaineoikeuden ilman sivuainekoetta. Sivuaineoikeutta tulee hakea vapaamuotoisella
hakemuksella, jossa mainitaan seuraavat asiat:
•
•
•
•
•
•

•päiväys
•hakijan nimi, opiskelijanumero ja yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite)
•mitä sivuaineoikeutta haetaan
•millä perusteella
•selvitys aiemmista opinnoista
antaako hakija luvan sähköiseen asiointiin.

Mukaan on liitettävä myös todistus perusopintokokonaisuuden suorittamisesta.
Hakemus osoitetaan filosofiselle tiedekunnalle ja toimitetaan osoitteella Itä-Suomen yliopisto, osastosihteeri
Tuula Nissinen, PL 111, 80101 Joensuu tai käyntiosoitteella Yliopistokatu 4, Agora, Huone 103. Sen voi lähettää
myös sähköpostilla osoitteeseen hum.haku@uef.fi.
Hakuaika on jatkuva. Hakemukset käsitellään kuukauden kuluessa niiden saapumisesta, poislukien ajanjaksot,
jolloin rehtorin päätöksellä ei anneta opetusta.
Valinnan tuloksen julkistaminen
Sivuainekokeen valinnan tulos julkistetaan viimeistään 14.9.2019. Valinnan tulos ilmoitetaan jokaiselle hakijalle
sähköpostilla viralliseen @student.uef.fi -loppuiseen sähköpostiosoitteeseen, mikäli hakija on antanut luvan
sähköiseen asiointiin, ja lisäksi humanistisen osaston ilmoitustaululla (Agora, huoneiden 141 ja 143 välissä).
Sivuaineoikeus tallennetaan jokaisen opinto-oikeuteen.
Niille, jotka hakevat sivuaineoikeutta yliopistossa suoritettujen perusopintojen perusteella, ilmoitetaan
päätöksestä mahdollisimman pian valinnan jälkeen hakemuksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Opinto-oikeus astuu voimaan siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.

Lisätietoja
Humanistinen osasto
Amanuenssi Minna Surakka minna.surakka(at)uef.fi 0504423884, Agora 143
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Saksan kieli ja kulttuuri, 30 op/30 op
Vastuuyksikkö: humanistinen osasto

2130940 Saksan kieli ja kulttuuri, perusopinnot (30 op)
2131040 Saksan kieli ja kulttuuri, aineopinnot (30 op)
Saksan kieli on leimannut eurooppalaista kulttuurihistoriaa, ja se on edelleenkin kansainvälisen teollisuuden,
tekniikan ja kaupan työkieli. Suomessa saksan kielen osaajia tarvitaan monella alalla. Saksan kielen
sivuaineopinnot soveltuvat erityisesti aineenopettajaksi opiskeleville, mutta myös muille saksasta ja
saksankielisen kielialueen kulttuureista kiinnostuneille. Opinnot sisältävät kielitaitoa kehittäviä harjoituksia ja
kulttuuriopintoja, minkä lisäksi perehdyt saksan kieleen myös kielitieteellisestä näkökulmasta.
Sivuaineena saksan kieli antaa oman tutkinnon profiiliin lisän, joka mahdollistaa valmiuden työllistyä vaativiin
viestinnällisiin, yhteiskunnallisiin tai talouden alan asiantuntijatehtäviin. Se on sopiva sivuaine tuleville
aineenopettajille ja kääntäjiksi ja tulkeiksi suuntautuville.
Yleisen kielitieteen maisteriopiskelijat (ml. Linguistic Sciences -maisteriohjelman opiskelijat) saavat suorittaa
yksittäisiä opintojaksoja vastuuopettajan suostumuksella ilman varsinaista sivuaineoikeutta.
Sivuaineoikeutta voi hakea suorittamalla sivuaineen valintakokeen, ylioppilastutkintotodistuksen saksan kielen
arvosanan perusteella tai aiempien saksan kielen yliopisto-opintojen perusteella.

Haku sivuaineen valintakokeen perusteella
Sivuaineen valintakoe järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Sivuainekokeiden perusteella valitaan yhteensä 15
opiskelijaa.
Haku tapahtuu ilmoittautumalla WebOodissa opintojaksolle HUMHAKU (https://weboodi.uef.fi).
Hakuajat ovat 1. – 18.8.2019 klo 23.59 ja 1. – 18.11.2019 klo 23.59.
Elokuun koe on keskiviikkona 28.8.2019 klo 12 – 14 salissa AG104.
Marraskuun koe on keskiviikkona 20.11.2019 klo 14 – 16 salissa AG104.
Valintakoe edellyttää saksan kielen B2- tai B3-oppimäärän (ns. lyhyen oppimäärän) tai sitä vastaavien tietojen
hyvää hallintaa. Kokeeseen voi valmistautua kertaamalla saksan kielioppia ja sanastoa.
Valintakokeen maksimipistemäärä on 140. Hyväksytyn valintakoesuorituksen alaraja on puolet valintakokeen
maksimipistemäärästä eli 70.
Tullakseen valintakelpoiseksi hakijan on saatava valintapisteitä jokaisesta valintakokeen osiosta, joita on kolme:
kielioppi, tekstin ymmärtäminen ja tekstin tuottaminen.
Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta valintakoemenestyksen perusteella. Mikäli hakijoilla on sama valintakoepistemäärä, sijoitetaan heidät samalle
valintasijalle.
Elokuun valintakokeen tulokset julkaistaan viimeistään 14.9.2019 ja marraskuun viimeistään 13.12.2019.
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Valinnan tulos ilmoitetaan humanistisen osaston ilmoitustaululla (Agora, huoneiden 141 ja 143 välissä) ja lisäksi
jokaiselle hakijalle siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka he ovat opiskelijarekisteriin ilmoittaneet.
Sivuaineoikeus tallennetaan jokaisen opinto-oikeuteen.
Opinto-oikeus astuu voimaan siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.

Haku ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella
Sivuaineopiskelijaksi hyväksytään ilman sivuainekoetta hakija, joka on kirjoittanut ylioppilaskirjoitusten saksan
kielen pitkässä oppimäärässä vähintään cum laude approbaturin, lyhyessä oppimäärässä vähintään magna cum
laude approbaturin tai saanut IB-, EB- tai Reifeprüfung -tutkinnossa vastaavan arvosanan.
Arvosanan saavuttamisesta saa olla kulunut enintään 10 vuotta. Kaikki tämän valintaehdon täyttävät hakijat
valitaan.
Ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella sivuaineoikeutta hakevien on laadittava vapaamuotoinen hakemus,
johon annetaan ohjeet alempana.
Hakuaika on jatkuva. Hakemukset käsitellään viimeistään kuukauden kuluttua niiden saapumisesta.
Valinnan tulos ilmoitetaan jokaiselle hakijalle sähköpostilla viralliseen @student.uef.fi -loppuiseen
sähköpostiosoitteeseen, mikäli hakija on antanut luvan sähköiseen asiointiin. Myönnetyt opinto-oikeudet
tallennetaan kunkin opinto-oikeuteen tulosten selviämisen jälkeen.
Opinto-oikeus astuu voimaan siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.

Haku aiempien yliopisto-opintojen perusteella
Sivuaineopiskelijaksi hyväksytään ilman sivuainekoetta hakija, joka on suorittanut suomalaisessa yliopistossa
saksan kielen perusopintojen opintokokonaisuuden.
Kaikki tämän valintakriteerin täyttävät hakijat valitaan.
Hakuajat ovat 1. – 18.8.2019 klo 15.00 ja 1. – 18.11.2019 klo 15.00.
Aiempien yliopisto-opintojen perusteella sivuaineoikeutta hakevien on laadittava vapaamuotoinen hakemus,
johon annetaan ohjeet alempana.
Hakuaika on jatkuva. Hakemukset käsitellään viimeistään kuukauden kuluttua niiden saapumisesta.
Valinnan tulos ilmoitetaan jokaiselle hakijalle sähköpostilla viralliseen @student.uef.fi -loppuiseen
sähköpostiosoitteeseen, mikäli hakija on antanut luvan sähköiseen asiointiin. Myönnetyt opinto-oikeudet
tallennetaan kunkin opinto-oikeuteen tulosten selviämisen jälkeen.
Opinto-oikeus astuu voimaan siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.

Vapaamuotoisen hakemuksen ohjeet
Jos opiskelija hakee sivuaineoikeutta aiempien yliopisto-opintojen tai ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella,
hän jättää asiasta hakemuksen filosofiselle tiedekunnalle. Hakemuksessa on mainittava seuraavat asiat:
•

päiväys
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•
•
•
•
•

hakijan nimi, opiskelijanumero ja yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite)
mitä sivuaineoikeutta haetaan
millä perusteella
selvitys aiemmista opinnoista
antaako hakija luvan sähköiseen asiointiin.

Mukaan on liitettävä todistuskopio tai suoritusrekisteriote.
Hakemus toimitetaan osoitteella Itä-Suomen yliopisto, osastosihteeri Tuula Nissinen, PL 111, 80101 Joensuu tai
käyntiosoitteella Yliopistokatu 4, Agora, huone 103. Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen
hum.haku@uef.fi.

Lisätietoja
Humanistinen osasto
Amanuenssi Risto Helén risto.helen(at)uef.fi 0504422385

Sukupuolentutkimus, 30 op/30 op/60 op
Vastuuyksikkö: humanistinen osasto
Kaikille yliopiston opiskelijoille avoin sivuaine.
2128140 Sukupuolentutkimuksen perusopinnot (30 op)
2128260s Sukupuolentutkimuksen aineopinnot (sivuaine) (30 op)
2124130s Kulttuurintutkimuksen syventävät opinnot (sivuaine) (60 op)
Sukupuolen merkityksiä
Sukupuolentutkimuksen opinnoissa perehdytään siihen, millainen merkitys sukupuolella ja seksuaalisuudella on
yhteiskunnassa, kulttuurissa, ihmisten välisissä suhteissa ja yksilöiden toiminnassa. Lisäksi tutkitaan, miten
sukupuoli ja seksuaalisuus liittyvät muihin tärkeisiin ihmisten elämään vaikuttaviin eroihin kuten kulttuuriseen
taustaan ja etnisyyteen, yhteiskunnalliseen asemaan, ikään ja terveyteen. Kysymykset tasa-arvosta,
oikeudenmukaisuudesta ja vallasta nivovat eri aihepiireihin liittyvät kurssit yhteen.
Sukupuolentutkimuksen opinnot antavat valmiuksia käytännön tasa-arvotyöhön ja yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen. Sukupuolentutkimus on tieteenalana monitieteinen. Itä-Suomen yliopistossa sukupuolentutkimuksen oppiaine on osa kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmaa. Opetusta annetaan myös muista
oppiaineista ja tiedekunnista. Lisäksi voi valita verkkokursseja valtakunnallisen Hilma-verkoston tarjonnasta
(http://blogs.helsinki.fi/hilma-verkosto/). Kurssitarjonta mahdollistaa opintojen joustavan suunnittelun ja
suuntaamisen oman kiinnostuksen mukaan. Sivuaineena sukupuolentutkimus soveltuu moniin eri tutkintoihin
ja aineyhdistelmiin.
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Sukupuolentutkimuksen opiskelu antaa hyvän pohjan kulttuurin, yhteiskunnan ja tasa-arvon
asiantuntijatehtäviin. Opiskelijat työllistyvät esimerkiksi valtion ja kunnan hallintoon, toimittajiksi, tutkijoiksi
sekä kolmannen sektorin tehtäviin, vaikkapa projekteihin tai järjestöjen tehtäviin sekä yrittäjiksi.

Lisätietoja
Humanistinen osasto
Amanuenssi Tellervo Hirvonen tellervo.hirvonen(at)uef.fi 0504422404

Suomen kieli, 30 op/30 op/60 op
Vastuuyksikkö: humanistinen osasto
2121130 Suomen kielen perusopinnot (30 op)
2121230s Suomen kielen aineopinnot (sivuaine) (30 op)
2121350s Suomen kielen syventävät opinnot (sivuaine) (60 op)
Suomen kieli sivuaineena on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, joiden äidinkieli on suomi tai joilla on lähes
äidinkielisen veroinen suomen kielen taito. Opinto-oikeus suomen kielen sivuaineopintoihin voidaan myöntää
hakijalle, jonka äidinkieli tai koulusivistyskieli on suomi tai jolla on todistuksella dokumentoitu vastaava kielitaito
(esim. eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla C1).
Suomen kielen oppiaineessa tarjoamme teoreettista tietoa kielen rakenteesta, kehityksestä ja vaihtelusta sekä
käytännön taitoja kielenkäytössä ja kielen normien hallinnassa. Suomen kielen opiskelijana pätevöidyt suomen
kielen asiantuntijaksi ja voit toimia esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana, suomi toisena ja vieraana
kielenä -opettajana, tiedottajana tai kielen- ja tekstinhuoltajana.

Perusasioista omiin kiinnostuksen kohteisiin
Opintojen aikana perehdyt syvällisesti suomen kielen rakenteeseen ja opit tarkastelemaan kieltä laajasti niin
kirjoitettuna kuin puhuttunakin. Suomen kielen opintojen ensimmäinen vaihe koostuu pääasiassa
lähiopetuksena tarjoamistamme luento- ja harjoituskursseista. Opintojesi edetessä teet yhä enemmän omia
valintoja, työskentelet useammin itsenäisesti ja valitset osan opintojaksoista kiinnostuksesi mukaan fennistiikan
tutkimuksen eri aloilta. Seminaareissa keräät omaan tutkielmaasi aineiston, sovellat siihen valitsemaasi
tutkimusmenetelmää sekä tulkitset tuloksia ja raportoit ne.
Sivuaineoikeutta on aina haettava. Sivuaineoikeutta voi hakea joko osallistumalla sivuainevalintakokeeseen tai
kirjoittamalla vapaamuotoisen hakemuksen, johon liitetään todistus aiemmista suomen kielen yliopistoopinnoista. Yleisen kielitieteen maisteriopiskelijat (ml. Linguistic Sciences -maisteriohjelman opiskelijat) saavat
suorittaa yksittäisiä opintojaksoja vastuuopettajan suostumuksella ilman varsinaista sivuaineoikeutta.

Haku sivuainekokeen perusteella
Sivuainekokeen perusteella sivuaineopiskelijoita otetaan yhteensä enintään 15. Keväällä valitaan enintään 7 ja
syksyllä loput.
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Haku tapahtuu ilmoittautumalla WebOodissa opintojaksolle HUMHAKU (https://weboodi.uef.fi). Hakuaika on
keväällä 2.–18.5. 2019 klo 23.59 ja syksyllä 1.–18.8.2019 klo 23.59.
Sivuainekoe järjestetään sekä keväällä että syksyllä. Hakija voi halutessaan osallistua molempiin kokeisiin.
Hakija, joka kevään sivuainekokeesta on saanut hyväksyttävän tuloksen mutta ei ole tullut valituksi, valitaan
varasijalle. Hänet voidaan syksyn sivuainevalinnassa ottaa huomioon kevään kokeessa saatujen pisteiden
perusteella, mikäli syksyn valinnassa ei valittavien kiintiö tule täyteen. Kevään kokeessa varasijalle valituilla on
oikeus ilmoittautua ja osallistua syksyn sivuainekokeeseen.
Kevään koe on tiistaina 21.5.2019 klo 10–12 salissa AG100.
Syksyn koe on keskiviikkona 21.8.2019 klo 10–12 salissa AG100.
Kokeessa testataan suomen kieliopin peruskategorioiden tuntemusta ja asiakielen normien hallintaa
koulutietojen pohjalta. Näitä asioita voi kerrata esim. seuraavista kirjoista: Leila White, Suomen kielioppia
ulkomaalaisille (FinnLectura 2003) ja Osmo Ikola, Nykysuomen opas (Turun yliopisto 2001). Valintakokeen
maksimipistemäärä on 30. Tullakseen valintakelpoiseksi opiskelijan on saatava kokeesta vähintään 15 pistettä.
Valinnan tulos julkistetaan keväällä viimeistään 30.6.2019 ja syksyllä viimeistään 14.9.2019. Valinnan tulos
ilmoitetaan humanistisen osaston ilmoitustaululla (Agora, huoneiden 141 ja 143 välissä) ja lisäksi jokaiselle
hakijalle siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka hän on opiskelijarekisteriin ilmoittanut. Sivuaineoikeus
tallennetaan valituksi tulleiden hakijoiden opinto-oikeuteen.
Opinto-oikeus astuu voimaan siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.

Haku aiempien opintojen perusteella
Suomen kielen sivuaineoikeus voidaan myöntää ilman sivuainekoetta, mikäli hakijalla on riittävä määrä aiempia
suomen kielen opintoja. Tällä tavoin sivuaineoikeuden saaneiden kiintiö on 5. Jos hakijamäärä on suurempi kuin
kiintiö, valitaan 5 hakijaa opintomenestyksen ja suoritetun opintopistemäärän perusteella.
Riittäväksi määräksi katsotaan, että hakija on suorittanut suomen kielen perusopintokokonaisuuden
suomalaisessa yliopistossa tai että hän on Itä-Suomen yliopistossa suorittanut suomen kieli ja kääntäminen
-perusopintokokonaisuuden pakolliset suomen kielen opintojaksot (15 op). Vapautusta sivuainekokeesta ei
myönnetä luokanopettajakoulutuksen pakollisten äidinkielen kurssien perusteella.
Jos opiskelija hakee sivuaineoikeutta aiempien opintojen perusteella, hakuaika on jatkuva. Valittavien
opiskelijoiden määrää ole rajattu. Hakemukset käsitellään viimeistään kuukauden kuluttua niiden saapumisesta.
Valinnan tulos ilmoitetaan jokaiselle hakijalle sähköpostilla viralliseen @student.uef.fi -loppuiseen
sähköpostiosoitteeseen, mikäli hakija on antanut luvan sähköiseen asiointiin. Myönnetyt opinto-oikeudet
tallennetaan kunkin opinto-oikeuteen tulosten selviämisen jälkeen. Valinnan tulokset ilmoitetaan myös
humanistisen osaston ilmoitustaululla.
Jos opiskelija hakee sivuaineoikeutta aiempien yliopisto-opintojen perusteella, hän jättää asiasta hakemuksen
filosofiselle tiedekunnalle. Hakemuksessa on mainittava seuraavat asiat:
•
•
•

päiväys
hakijan nimi, opiskelijanumero ja yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite)
mitä sivuaineoikeutta haetaan
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•
•
•

millä perusteella
selvitys aiemmista opinnoista
antaako hakija luvan sähköiseen asiointiin.

Mukaan on liitettävä todistuskopio tai suoritusrekisteriote. Hakemus toimitetaan osoitteella Itä-Suomen
yliopisto, osastosihteeri Tuula Nissinen, PL 111, 80101 Joensuu tai käyntiosoitteella Yliopistokatu 4, Agora,
huone 103. Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen hum.haku@uef.fi.
Opinto-oikeus astuu voimaan siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.

Lisätietoja
Humanistinen osasto
Amanuenssi Tellervo Hirvonen tellervo.hirvonen (at)uef.fi 0504422404

Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille, 25 op
Vastuuyksikkö: humanistinen osasto
Vapaa sivuaineoikeus kaikille vieraskielisille opiskelijoille. Opiskelu edellyttää hyvää suomen kielen taitoa.
2132800 Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille, perusopinnot 25 op
Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi.
Opinnot edellyttävät, että hallitset suomen kielen perusteet hyvin eli pystyt seuraamaan suomenkielistä
opetusta vaivatta ja osallistumaan harjoituksiin. Opintojemme avulla syvennät taitojasi niin, että voit käyttää
suomea työelämässä.
Kursseillamme perehdyt suomen kieleen ja kulttuuriin monella eri tavalla ja monesta eri näkökulmasta. Opinnot
auttavat sinua kommunikoimaan luontevasti suomeksi tavallisissa arjen ja työelämän tilanteissa. Lisäksi tutustut
monipuolisesti Suomen historiaan, suomalaiseen kirjallisuuteen ja yhteiskuntaan. Opit kirjoittamaan erilaisia
tekstejä ja korjaamaan tekstien kieliasua. Opintojen jälkeen osaat kuvata ja analysoida suomen kielen
rakennetta ja tunnet suomenkielisten tekstilajien peruspiirteet. Suurin osa kursseista on harjoituskursseja.

Opintokokonaisuus tarjoaa vahvan perustan suomelle kääntäjän ja tulkin toisena, ns. B-työkielenä.

Lisätietoja
Humanistinen osasto
Amanuenssi Minna Surakka(at)uef.fi 0504423884, Agora 143
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Suomen kieli ja kääntäminen, 25 op
Vastuuyksikkö: humanistinen osasto
2132900 Suomen kieli ja kääntäminen, perusopinnot 25 op
Englannin kielen ja kääntämisen opiskelijoille, venäjän kielen ja kääntämisen opiskelijoille sekä maisterin
tutkinnossa kääntämiseen erikoistuville ruotsin kielen opiskelijoille pakollinen sivuaine, johon he saavat opinto‐
oikeuden automaattisesti. Opinto-oikeutta ei myönnetä muille opiskelijaryhmille.
Työnantajat odottavat kääntäjiltä ja tulkeilta moitteetonta ja monipuolista suomen hallintaa. Työelämässä
tarvitset monipuolisia tekstintuottamistaitoja sekä kykyä perustella kielelliset ratkaisut ajantasaisten ja
luotettavien ohjeistusten avulla. Näitä ammatillisia valmiuksia harjaannutat suomen kielen ja kääntämisen
opinnoissa. Kääntämiseen erikoistuneet sijoittuvat erilaisiin viestintätehtäviin, joissa he kääntämisen tai
tulkkaamisen lisäksi muokkaavat muiden tuottamien tekstien kieltä tai sisältöä tai laativat itse asiatekstejä
raporteista tiedotteisiin.
Suomen kielen ja kääntämisen opinnoissa kehität kielitajuasi, kielen sääntöjen hallintaa sekä tekstintuottamisja muokkaamistaitojasi. Syvennät suomeksi kirjoittamisen taitoasi ja oman kirjoitusprosessisi tuntemusta, opit
analysoimaan suomen kielen rakennetta sekä kehität kielen- ja tekstinhuollon osaamistasi. Valinnaisilla
opintojaksoilla voit monipuolistaa tekstitaitojasi analysoimalla erilaisia tekstilajeja ja tyylejä, perehtymällä
virkakieleen – tai vapauttamalla luovan kirjoittamisen kykysi.

Lisätietoja
Humanistinen osasto
Amanuenssi Minna Surakka minna.surakka(at)uef.fi 0504423884, Agora 143

Suomi toisena/vieraana kielenä, 30 op
Vastuuyksikkö: humanistinen osasto
2121520 Suomi toisen/vieraana kielenä 30 op
Suomi toisena/vieraana kielenä (S2) -oppiaineessa tutustut kielen oppimisen ja opettamisen peruskysymyksiin
silloin, kun suomea ei opeteta äidinkielenä. Opinnot on tarkoitettu sivuaineeksi suomen kielen ja sen
lähiaineiden opiskelijoille. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi valmistuvat,
mutta myös vieraiden kielten opiskelijat, luokanopettajat, erityisopettajat ja maahanmuuttajien kouluttajat
hyötyvät S2-opinnoista. Suomi toisena kielenä -aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan äidinkielen ja
kirjallisuuden opettajan kelpoisuus.
Tarjoamme suomi toisena/vieraana kielenä -opinnoista perusopintojen laajuisen kokonaisuuden.
Kokonaisuuden suoritettuasi osaat katsoa suomea vieraan kielen näkökulmasta ja tunnistat kulttuuristen
seikkojen merkityksen viestinnässä. Opinto-oikeus suomi toisena/vieraana kielenä -sivuaineopintoihin voidaan
myöntää hakijalle, jonka äidinkieli tai koulusivistyskieli on suomi tai jolla on todistuksella dokumentoitu vastaava
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kielitaito (esim. eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla C1). HUOM! Suomen kielen alkeisopetusta eisyntyperäisille suomenpuhujille järjestää Itä-Suomen yliopiston kielikeskus.
Suomi toisena/vieraana kielenä -kokonaisuus on suomen kielen opiskelijoille vapaasti valittava sivuaine.
Kaikkien muiden on haettava sivuaineoikeutta. Sivuaineoikeutta voi hakea joko osallistumalla
sivuainevalintakokeeseen tai kirjoittamalla vapaamuotoisen hakemuksen, johon liitetään todistus aiemmista
suomen kielen yliopisto-opinnoista.

Haku sivuainekokeen perusteella
Sivuainekokeen perusteella sivuaineoikeus myönnetään yhteensä 10 sellaiselle hakijalle, joille ei samalla
hakukierroksella myönnetä suomen kielen sivuaineoikeutta. Keväällä valitaan enintään 5 ja syksyllä loput.
Haku tapahtuu ilmoittautumalla WebOodissa opintojaksolle HUMHAKU (https://weboodi.uef.fi). Hakuaika on
keväällä 2.–18.5.2019 klo 23.59 ja syksyllä 1.–18.8.2019 klo 23.59.
Sivuainekoe järjestetään sekä keväällä että syksyllä. Hakija voi halutessaan osallistua molempiin kokeisiin.
Hakija, joka kevään sivuainekokeesta on saanut hyväksyttävän tuloksen mutta ei ole tullut valituksi, valitaan
varasijalle. Hänet voidaan syksyn sivuainevalinnassa ottaa huomioon kevään kokeessa saatujen pisteiden
perusteella, mikäli syksyn valinnassa ei valittavien kiintiö tule täyteen. Kevään kokeessa varasijalle valituilla on
oikeus ilmoittautua ja osallistua syksyn sivuainekokeeseen.
Kevään koe on tiistaina 21.5.2019 klo 10–12 salissa AG100.
Syksyn koe on keskiviikkona 21.8.2019 klo 10–12 salissa AG100.
Kokeessa testataan suomen kieliopin peruskategorioiden tuntemusta. Näitä asioita voi kerrata Leila Whiten
kirjasta Suomen kielioppia ulkomaalaisille (FinnLectura 2003).
Valintakokeen maksimipistemäärä on 24. Tullakseen valintakelpoiseksi opiskelijan on saatava kokeesta
vähintään 12 pistettä.
Valinnan tulos julkistetaan keväällä viimeistään 30.6.2019 ja syksyllä viimeistään 14.9.2019. Valinnan tulos
ilmoitetaan jokaiselle hakijalle siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka hän on maininnut hakemuksessaan.
Sivuaineoikeus tallennetaan valituksi tulleiden hakijoiden opinto-oikeuteen, ja kokeen tulokset ilmoitetaan
humanistisen osaston ilmoitustaululla.
Opinto-oikeus astuu voimaan siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.

Haku aiempien opintojen perusteella
Suomi toisena/vieraana kielenä -sivuaineoikeus voidaan myöntää ilman sivuainekoetta, mikäli hakijalla on
riittävä määrä aiempia suomen kielen opintoja. Tällä tavoin sivuaineoikeuden saaneiden kiintiö on 3. Jos
hakijamäärä on suurempi kuin kiintiö, valitaan 3 hakijaa opintomenestyksen ja suoritetun opintopistemäärän
perusteella.
Riittäväksi määräksi katsotaan, että hakija on suorittanut suomen kielen perusopintokokonaisuuden
suomalaisessa yliopistossa tai että hän on Itä-Suomen yliopistossa suorittanut suomen kieli ja kääntäminen
-perusopintokokonaisuuden pakolliset suomen kielen opintojaksot (15 op). Vapautusta sivuainekokeesta ei
myönnetä luokanopettajakoulutuksen pakollisten äidinkielen kurssien perusteella.
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Jos opiskelija hakee sivuaineoikeutta aiempien opintojen perusteella, hakuaika on jatkuva. Valittavien
opiskelijoiden määrää ole rajattu. Hakemukset käsitellään viimeistään kuukauden kuluttua niiden saapumisesta.
Valinnan tulos ilmoitetaan jokaiselle hakijalle sähköpostilla viralliseen @student.uef.fi -loppuiseen
sähköpostiosoitteeseen, mikäli hakija on antanut luvan sähköiseen asiointiin. Myönnetyt opinto-oikeudet
tallennetaan kunkin opinto-oikeuteen tulosten selviämisen jälkeen. Valinnan tulokset ilmoitetaan myös
humanistisen osaston ilmoitustaululla.
Opinto-oikeus astuu voimaan siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.
Jos opiskelija hakee sivuaineoikeutta aiempien yliopisto-opintojen perusteella, hän jättää asiasta hakemuksen
filosofiselle tiedekunnalle. Hakemuksessa on mainittava seuraavat asiat:
• päiväys
• hakijan nimi, opiskelijanumero ja yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite)
• mitä sivuaineoikeutta haetaan
• millä perusteella
• selvitys aiemmista opinnoista
• antaako hakija luvan sähköiseen asiointiin.
Mukaan on liitettävä todistuskopio tai suoritusrekisteriote.
Hakemus toimitetaan osoitteella Itä-Suomen yliopisto, osastosihteeri Tuula Nissinen, PL 111, 80101 Joensuu tai
käyntiosoitteella Yliopistokatu 4, Agora, huone 103. Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen
hum.haku@uef.fi.

Lisätietoja
Humanistinen osasto
Amanuenssi Tellervo Hirvonen tellervo.hirvonen(at)uef.fi 0504422404

Taiteensosiologia, 30 op/30 op/60 op
Vastuuyksikkö: humanistinen osasto
Kaikille yliopiston opiskelijoille avoin sivuaine.
2129140 Taiteensosiologian perusopinnot (30 op)
2129260s Taiteensosiologian aineopinnot (sivuaine) (30 op)
2124130s Kulttuurintutkimuksen syventävät opinnot (sivuaine) (60 op)
Ihminen, yhteiskunta ja taide
Taiteensosiologia tutkii taiteen ilmiöitä sosiaalitieteiden käsitteiden avulla, mutta se käyttää hyväksi myös
humanistisessa taiteentutkimuksessa kehiteltyjä käsitteitä ja menetelmiä. Taiteensosiologian mielenkiinto
kohdistuu paitsi taideteoksiin myös kaikkeen siihen toimintaan, joka tekee taiteen mahdolliseksi yhteiskunnassa:
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taiteen tuotantoon, välitykseen, vastaanottoon ja kulutukseen sekä näitä alueita koskevaan yhteiskunnalliseen
sääntelyyn. Taiteensosiologian opinnot antavat valmiuksia toimia erityisesti näihin osa-alueisiin kytkeytyvissä
asiantuntijatehtävissä sekä muissa työtehtävissä, joissa tarvitaan laaja-alaista ymmärrystä taiteen merkityksistä
osana yhteiskuntaa ja kulttuuria.
Perusopintovaiheessa perehdyt sosiologian perusteisiin ja taiteensosiologian tapaan yhdistää humanistisen
taiteentutkimuksen lähestymistapa yhteiskuntatieteelliseen ajatteluun. Perusopintojen keskeinen sisältö on
myös taiteen sosiaalisen järjestelmän eri ulottuvuuksien hahmottaminen. Aineopintojen aikana
taiteensosiologinen asiantuntemuksesi syvenee. Voit suunnata opintojasi itseäsi kiinnostaviin taiteen tai taideelämän alueisiin tai taiteensosiologian teoreettisiin suuntauksiin. Suomessa taiteensosiologiaa voi opiskella
itsenäisenä oppiaineen vain Itä-Suomen yliopistossa. Järjestämme tiedekuntarajat ylittävän opetuksemme
yhteistyössä sosiologian laitoksen kanssa.

Lisätietoja
Humanistinen osasto
Amanuenssi Tellervo Hirvonen tellervo.hirvonen(at)uef.fi 0504422404

Teaching Foreign Languages to Young Learners, 25 ECTS
(Vieraan kielen opetus esi- ja alakoululaisille 25 op)
Vastuuyksikkö: soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Hakukohteen kuvaus
Teaching Foreign Languages to Young Learners -opintokokonaisuus on suunnattu opettajaopiskelijoille.
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijat osaavat suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää vieraan
kielen opetusta esi- ja alakouluikäisille. Opiskelijat osaavat soveltaa alan uusinta teoreettista tietämystä, kuten
lapset äidinkielen ja vieraiden kielten oppijoina, monikielisyys ja monikulttuurisuus sekä elinikäinen kielten
oppiminen.
Opinnot koostuvat viidestä viiden opintopisteen opintojaksosta. Sivuaineen opetus ja opiskelu toteutetaan
englannin kielellä.

Hakuaika
Opintokokonaisuus on vapaa sivuaine kohderyhmään kuuluville opiskelijoille. Ilmoittautumisaika alkaa 1.3.2019
ja päättyy 31.3.2019 klo 16.00. Ilmoittaudutaan hakuaikana WebOodissa koodilla OPESIVUAINE.
Mikäli opintokokonaisuuteen jää kevään sivuainevalinnan jälkeen vapaita opiskelupaikkoja, ilmoittautua voi
syyslukukauden alkaessa sähköpostitse opintokokonaisuuden vastuuopettajalle.
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Hakukelpoisuus ja valintamenettely
Filosofisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa järjestettävään Teaching
Foreign Languages to Young Learners -opintokokonaisuuteen on 14 paikkaa, joista 10 paikkaa varataan
International Master's Degree Programme in Early Language Education for Intercultural Communication maisteriohjelmaan valittaville. Lopuille neljälle (4) paikalle voivat hakeutua Itä-Suomen yliopiston perustutkintoopiskelijat, joilta vaaditaan:
1. opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin tai jo aiemmin suoritetut opettajan pedagogiset
opinnot, sekä tavoitetutkinnon pääaineena jokin perusopetuksessa opetettava aine
tai
2. opinto-oikeus luokanopettajan-, erityisopettajan- tai opinto-ohjaajan koulutuksessa
tai
3. opinto-oikeus varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa.
Lisäksi vaaditaan, että sivuaineeseen hakeutuva pystyy opiskelemaan englannin kielellä.
Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin paikkoja, opiskelijavalinta toteutetaan hakijoiden pääaineeseensa
suorittamien opintopisteiden kokonaiskertymän perusteella.
Jos kaikki 14 paikkaa eivät täyty tällä tavoin, valitaan enemmän em. kriteerit täyttäviä perustutkintoopiskelijoita. Vapaiksi jääville paikoille voidaan valita myös vaihto-opiskelijoita ja jatko-opiskelijoita.

Liitteet
Hakija, jolla ei ole opinto-oikeutta Itä-Suomen yliopiston aineenopettajan pedagogisiin
opintoihin/aikuisopettajan pedagogisiin opintoihin toimittaa todistuksen suorittamistaan opettajan
pedagogisista opinnoista osoitteeseen lokojns.haku@uef.fi hakuajan päättymiseen mennessä. Mikäli opinnot
on suoritettu ulkomailla, täytyy hakijan toimittaa myös Opetushallituksen antama vastaavuustodistus. Tämä ei
koske vaihto-opiskelijoita.

Valinnan tuloksen julkistaminen
Valinnan tulos julkistetaan 21.5.2019 Filosofisen tiedekunnan ilmoitustaululla Joensuussa (Yliopistokatu 7).
Valinnan tulos ilmoitetaan myös kaikille hakijoille sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opinto-oikeuden kesto
Sivuaineeseen hyväksytyn on vahvistettava sähköisesti opinto-oikeuden vastaanottaminen 28.5.2019
mennessä.
Sivuaineopinnot on aloitettava valintaa seuraavana lukuvuotena. Opinnot kestävät yhden lukuvuoden.
Opinto-oikeus sivuaineopintoihin katsotaan päättyneeksi sen lukukauden lopussa, jonka kuluessa opiskelija on
suorittanut varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen tai maisterin tutkinnon.
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Oikaisupyyntö
Jos hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja siinä on hänen mielestään tehty virhe, hän voi hakea
päätökseen oikaisua. Oikaisupyynnön on oltava perillä viimeistään 5.6.2019 klo 15.00.

Lisätietoja
Professori Ritva Kantelinen, ritva.kantelinen(at)uef.fi, puh. 0294 45 2580
Suunnittelija Juuso Loikkanen, juuso.loikkanen(at)uef.fi, puh. 0294 45 8038
Amanuenssi Anne Loikkanen, anne.loikkanen(at)uef.fi, puh. 0294 45 2037
https://studentuef.sharepoint.com/sites/skopen_opintoyhteiso2

Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet, 25 op
Vastuuyksikkö: humanistinen osasto
Kaikille yliopiston opiskelijoille avoin sivuaine.
2124820 Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet (25 op)
Ymmärrystä monikulttuurisuudesta, terveydestä ja hyvinvoinnista sekä kulttuurien välisestä
vuorovaikutuksesta
Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet (Temokuu) on Suomen yliopistokentässä ainutlaatuinen
opintokokonaisuus. Se pyrkii vastaamaan yhteiskunnan kansainvälistymisestä, kasvavasta liikkuvuudesta ja
monikulttuuristumisesta nouseviin haasteisiin hyödyntämällä kulttuurintutkimuksen ja terveys- ja
hyvinvointitutkimuksen lähestymistapoja ja tutkimustuloksia.
Opintokokonaisuus tarjoaa tieteelliseen, ajankohtaiseen tietoon pohjautuvan tietämyksen terveyden,
hyvinvoinnin ja monikulttuurisuuden toisiinsa risteävistä peruskysymyksistä nopeasti muuttuvassa,
teknologisoituvassa yhteiskunnassa. Opintokokonaisuuden kiinnostuksen kohteita ovat terveyteen ja
hyvinvointiin liittyvät kulttuuriset kohtaamiset, maahanmuuttoon ja monipaikkaisuuteen kytkeytyvät arkiset
terveyskäytännöt, hyvinvoinnin eriarvoistavat ja syrjäytymistä tuottavat rakenteet ja sosiaaliset järjestykset sekä
näiden tiedolliset taustat ja tutkimukselliset lähestymistavat. Opinnoissa rakennetaan asiantuntijuutta, jota voi
hyödyntää moninaisissa tehtävissä erityisesti terveydenhuoltosektorilla ja kulttuurialalla.
Opintokokonaisuus tarjotaan monimuoto-opetuksena Moodle-alustalla. Opintokokonaisuus on mahdollista
suorittaa yhden lukuvuoden aikana ja sen pakolliset opinnot aloitetaan syksyllä. Suoritustapoja ovat verkkoopetus, esseiden ja oppimistehtävien laatiminen sekä kirjatentit.
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Opintokokonaisuuden järjestävät Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen humanistinen osasto (suomen
kieli ja kulttuuritieteet) ja Kuopion kampuksen Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö.
Kuopion kampuksen Hoitotieteen yksikkö toimii opintokokonaisuuden yhteistyötahona.

Lisätietoja
Humanistinen osasto
Amanuenssi Tellervo Hirvonen tellervo.hirvonen(at)uef.fi 0504422404

Tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikka, 25 op
Vastuuyksikkö: soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
Haluatko olla mukana luomassa uusia tapoja yhdistää vapaa-ajan ja koulun tieto- ja viestintäteknologian
käyttöä? Haluatko kehittää valmiuksiasi soveltaa tieto- ja viestintäteknologiaa opetukseen ja oppimiseen? Tietoja viestintäteknologian pedagogiikan sivuaineopinnoissa yhdistät teoreettisia ja käytännöllisiä näkökulmia
analysoimalla lasten ja nuorten median käytön yhteiskunnallisia, yhteisöllisiä ja yksilöllisiä merkityksiä.
Opintojen aikana luot myös uutta, kun suunnittelet opetuskokonaisuuden ja toteutat sen valitsemassasi
koulussa.
Sivuainetta opiskellessasi voit joustavasti suunnitella ajankäyttösi. Kolme periodikohtaista opintojaksoa
toteutetaan kokonaan verkko-opintoina ja yksi projektityönä, jonka tarkemman aikataulun voit itse suunnitella.
Verkko-opinnoissa verkostoidut muiden yliopistojen opiskelijoiden kanssa, sillä opiskelet yhdessä Helsingin,
Turun, Lapin ja Itä-Suomen yliopistojen opiskelijoiden kanssa.
Kohderyhmänä on erityisesti luokanopettaja-, erityisopettaja- ja aineenopettajakoulutuksen opiskelijat, mutta
kokonaisuus on avoin kaikille opiskelijoille.

Hakuaika
Opintokokonaisuus on vapaa sivuaine. Ilmoittautumisaika alkaa 1.3.2019 ja päättyy 31.3.2019 klo 16.00.
Ilmoittaudutaan hakuaikana WebOodissa koodilla OPESIVUAINE.
Mikäli opintokokonaisuuteen jää kevään sivuainevalinnan jälkeen vapaita opiskelupaikkoja, ilmoittautua voi
syyslukukauden alkaessa sähköpostitse opintokokonaisuuden vastuuopettajalle.

Lisätietoja
Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
Yliopisto-opettaja Susanna Pöntinen susanna.pontinen(at)uef.fi 0294 45 2680
Yliopistonlehtori Jari Kukkonen jari.kukkonen(at)uef.fi 0294 45 2614
Amanuenssi Anne Loikkanen anne.loikkanen(at)uef.fi 0294 45 2798
https://studentuef.sharepoint.com/sites/skopen_opintoyhteiso2
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Varhaiskasvatuksen ammatilliset opinnot 75 op
Vastuuyksikkö: soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Hakukohteen kuvaus
Varhaiskasvatuksen ammatilliset opinnot 75 op tuottavat varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden yhdessä
kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kanssa. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018).
Varhaiskasvatuksen ammatillisten opintojen kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainittujen eri oppimisen
alueisiin sisältyvien tietojen, taitojen ja varhaiskasvatuksen eri menetelmien teoreettisen perustan sekä
varhaiserityiskasvatuksen lähtökohdat. Opiskelijalla on valmiudet suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää
varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja toimintakulttuuria sekä omaa ammatillisuuttaan. Opiskelijalla on
valmiudet huomioida lapsen laaja-alaisen osaamisen edistämisen sekä eri oppimisen alueiden eheyttämisen
kokonaisvaltaiseksi pedagogiseksi prosessiksi monitoimijaisessa kasvatusyhteisössä.

Hakuaika
Hakuaika alkaa 1.3.2019 ja päättyy 31.3.2019 klo 16.00. Hakeminen tapahtuu hakuaikana WebOodissa koodilla
OPESIVUAINE.
Sivuainehaussa voi hakea enintään 3 sivuaineeseen. Hakiessaan usean sivuaineen opinto-oikeutta hakija
priorisoi hakuvaiheessa 3 sivuainetta mieluisuusjärjestykseen. Sivuainehaussa hakija voi saada vain yhden
sivuaineoikeuden korkeimmalle priorisoimastaan sivuaineesta, johon hakijan valintamenestys riittää. Hakija,
jolla on sivuainevalinnalla saavutettu opinto-oikeus johonkin seuraavista sivuaineista:
•
•
•
•
•
•
•

erityisopettajan sivuaineopinnot,
kotitaloustiede, aineopinnot
käsityötiede,
liikunta, aineopinnot
musiikkikasvatus, aineopinnot
opinto-ohjaajan sivuaineopinnot tai
perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

ei voi tulla hyväksytyksi varhaiskasvatuksen ammatillisten opintojen sivuaineeseen.

Hakukelpoisuus ja valintamenettely
Filosofisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa järjestettäviin varhaiskasvatuksen ammatillisten opintojen sivuaineopintoihin valitaan 5 Itä-Suomen yliopistossa kandidaatin ja/tai
maisterin tutkintoa suorittavaa opiskelijaa.
Opintoihin voivat hakea Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijat, joilta vaaditaan
1. opinto-oikeus luokanopettajan-, käsityönopettajan-, kotitalousopettajan-, erityisopettajan- tai opintoohjaajan koulutuksessa
tai
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2. opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin tai jo aiemmin suoritetut opettajan pedagogiset opinnot,
sekä tavoitetutkintona kasvatustieteen maisteri tai jo aiemmin suoritettu kasvatustieteen kandidaatin tai
kasvatustieteen maisterin tutkinto
Valintakoe on kirjatentti. Tentti järjestetään maanantaina 8.4.2019 klo 10.00-12.00 salissa E100.
Valintakokeeseen osallistuvan on esitettävä valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus tai vastaava
vastauspaperia palauttaessaan.
Valintakoemateriaali:
1. Sajaniemi, Suhonen, Nislin, Mäkelä. 2015. Stressin säätely - vuorovaikutuksen, kehityksen ja oppimisen
ydin. PS-kustannus.
2. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016. Tampere: Opetushallitus. Verkkojulkaisu:
https://www.oph.fi/download/179349_varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2016.pdf
Valintakokeen maksimipistemäärä on 15 pistettä. Mikäli kahden tai useamman hakijan pistemäärä on sama,
ratkaisu tehdään valintakokeessa ilmoitettavan valintakokeen osan pistemäärän perusteella. Opiskelijat valitaan
varhaiskasvatuksen ammatillisten opintojen sivuaineopintoihin kirjatentistä saadun pistemäärän mukaisessa
paremmuusjärjestyksessä. Varasijoille opiskelijat sijoitetaan kirjatentin pistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.

Liitteet
Hakija, jolla ei ole opinto-oikeutta Itä-Suomen yliopiston opettajan pedagogisiin opintoihin ja/tai
kasvatustieteen kandidaatin ja/tai kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittamiseen, toimittaa todistuksen
suorittamistaan opettajan pedagogisista opinnoista osoitteeseen lako.haku@uef.fi hakuajan päättymiseen
mennessä. Mikäli opinnot on suoritettu ulkomailla, täytyy hakijan toimittaa myös Opetushallituksen antama
vastaavuustodistus.

Valinnan tuloksen julkistaminen
Valinnan tulos julkistetaan 21.5.2019 Filosofisen tiedekunnan ilmoitustaululla Joensuussa (Yliopistokatu 7).
Valinnan tulos ilmoitetaan myös kaikille hakijoille sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opinto-oikeuden kesto
Sivuaineeseen hyväksytyn on jätettävä sähköisesti opinto-oikeuden vastaanottamisilmoitus 28.5.2019
mennessä. Mikäli opiskelija ei ilmoita sivuaineopinto-oikeuden vastaanottamisesta määräajan kuluessa,
katsotaan opinto-oikeus menetetyksi ja tilalle kutsutaan varasijajärjestyksessä seuraava. Varasijalta hyväksytyn
hakijan jättäessä ilmoittautumatta, varasijalta ei kutsuta enää uutta hakijaa. Varasijamenettely päättyy
11.6.2019.
Opinnot tulee aloittaa valintaa seuraavan lukuvuoden alkaessa.
Opinto-oikeus varhaiskasvatuksen ammatillisten opintojen sivuaineopintoihin katsotaan päättyneeksi sen
lukukauden lopussa, jonka kuluessa opiskelija on suorittanut maisterin tutkinnon.
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Oikaisupyyntö
Opiskelijavalintaan tyytymättömällä on mahdollisuus jättää muutoksenhakulautakunnalle osoitettu kirjallinen
oikaisupyyntö, jonka on oltava perillä viimeistään 5.6.2019 klo 15.00.

Lisätietoja
Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
Professori Nina Sajaniemi, nina.sajaniemi(at)uef.fi, 0503244611
Amanuenssi Anne Loikkanen anne.loikkanen(at)uef.fi 0294 45 2798
https://studentuef.sharepoint.com/sites/skopen_opintoyhteiso2

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan sivuaineopinnot
(VEO-sivuaine), 25 op/60 op
Vastuuyksikkö: kasvatustieteiden ja psykologian osasto
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan sivuaineopinnot ovat Varhaiskasvatuslain (540/2018) 30 §:n mukaiset
erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot lastentarhanopettajille. Koulutus antaa
ammatilliset valmiudet ja kelpoisuuden erityisopetuksen tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Haku
Hakuaika alkaa 1.3.2019 ja päättyy 31.3.2019 klo 16.00. Hakeminen tapahtuu hakuaikana WebOodissa koodilla
OPESIVUAINE.
Sivuainehaussa voi hakea enintään 3 sivuaineeseen. Hakiessaan usean sivuaineen opinto-oikeutta hakija
priorisoi hakuvaiheessa sivuaineet mieluisuusjärjestykseen. Sivuainehaussa hakija voi saada vain yhden
sivuaineoikeuden korkeimmalle priorisoimastaan sivuaineesta, johon hakija on hyväksyttävissä. Opiskelija voi
hakeutua varhaiskasvatuksen erityisopettajan sivuaineopintoihin haluamanaan opintovuonna.

Hakukelpoisuus ja valintamenettely
Opintoihin voivat hakeutua varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijat. Opintoihin valitaan 15 varhaiskasvatuksen
opettajaopiskelijaa. Opintoihin ei järjestetä lisähakua, vaikka aloituspaikkamäärä ei täyttyisi.
Valintamenettelyä varhaiskasvatuksen erityisopettajan sivuaineopintoihin on aineistokoe. Aineistokoe
järjestetään 6.5.2019 klo 16:00 alkaen Joensuun kampuksella. Kokeen paikka ja päättymisaika julkaistaan
tiedotteessa 20.3.2019 www.haeyliopistoon.fi/ajankohtaista -sivulla. Lopullinen valinta tehdään
aineistokokeen pistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Aineistokokeen maksimipistemäärä on 30.
Hyväksytyn aineistokokeen alaraja on 80% VEO-sivuainevalintaan osallistuneiden aineistokoesuoritusten
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pistemäärien keskiarvosta. Mikäli kahden tai useamman hakijan aineistokoepistemäärä ovat samat, ratkaisu
tehdään aineistokokeessa ilmoitettavan aineistokokeen osan pistemäärän perusteella.

Valinnan tuloksen julkistaminen
Valinnan lopullinen tulos julkistetaan viimeistään 21.5.2019 klo 12.00 Itä-Suomen yliopiston filosofisen
tiedekunnan ilmoitustaululla. Kaikille valintakokeeseen osallistuneille ilmoitetaan tuloksesta sähköpostilla.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opinto-oikeuden kesto
Sivuaineeseen hyväksytyn on jätettävä sähköisesti opinto-oikeuden vastaanottamisilmoitus 28.5.2019
mennessä. Mikäli opiskelija ei ilmoita sivuaineopinto-oikeuden vastaanottamisesta määräajan kuluessa,
katsotaan opinto-oikeus menetetyksi ja tilalle kutsutaan varasijajärjestyksessä seuraava. Varasijalta hyväksytyn
hakijan jättäessä opinto-oikeuden vastaanottamatta varasijalta ei kutsuta uutta hakijaa.
Opinnoista 25 opintopistettä suoritetaan sivuaineopintoina kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon. KKtutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijan on ilmoitettava erityispedagogiikan oppiaineen myöhemmin
määrittelemällä tavalla, haluaako jatkaa Erillisiä varhaiskasvatuksen erityisopettajan opintoja (VEO) (35 op).
Mikäli opiskelija ilmoittaa jatkavansa VEO-opintoja, opinto-oikeus vaihdetaan Erillisiin varhaiskasvatuksen
erityisopettajan opintojen opinto-oikeuteen. VEO-opinto-oikeus on voimassa yhden lukuvuoden.

Oikaisupyyntö
Jos hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja siinä on hänen mielestään tehty virhe, hän voi hakea
päätökseen oikaisua. Oikaisupyynnön on oltava perillä viimeistään 5.6.2019 klo 15.00.

Lisätietoja
Suunnittelija Jenna Tuononen (jenna.tuononen@uef.fi, Futura 380)

Venäjän kieli, 30 op/30 op/60 op
Vastuuyksikkö: humanistinen osasto
2131430 VENÄJÄN KIELEN PERUSOPINNOT 30 op
2131550s VENÄJÄN KIELEN AINEOPINNOT, sivuaine 30 op
Syventävissä opinnoissa valitaan toinen seuraavista:
2131600S VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN SYVENTÄVÄT OPINNOT, sivuaine 60 op
2131800S VENÄJÄN KIELEN JA KÄÄNTÄMISEN SYVENTÄVÄT OPINNOT, sivuaine 60 op
Venäjän kielen taito, venäläisen kulttuurin sekä Venäjän yhteiskunnan ja historian tuntemus ovat vahvuus
monilla työelämän aloilla. Venäjän kielen perusopinnot ovat samat kuin pääaineopiskelijalla. Aineopintojen
laajuus on sivuaineopiskelijalla 30 op. Perus- ja aineopinnot antavat opettajaksi valmistuvalle toisen opetettavan
aineen pätevyyden (60 op). Syventävissä opinnoissa valitaan suuntautumisvaihtoehdoksi joko kieli ja kulttuuri
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tai kieli ja kääntäminen. Kieli ja kääntäminen antaa valmiudet käännös- ja tulkkaustyöhön kieliparissa suomivenäjä.
Yleisen kielitieteen maisteriopiskelijat (ml. Linguistic Sciences -maisteriohjelman opiskelijat) saavat suorittaa
yksittäisiä opintojaksoja vastuuopettajan suostumuksella ilman varsinaista sivuaineoikeutta.
Sivuaineoikeutta voi hakea suorittamalla sivuainekokeen tai aiempien venäjän kielen yliopisto-opintojen
perusteella.

Haku sivuainekokeen perusteella
Opiskelijoita otetaan sivuainekokeen perusteella enintään 10.
Hakuaika on 1.–31.8.2019 klo 23.59. Haku tapahtuu ilmoittautumalla WebOodissa opintojaksolle HUMHAKU
(https://weboodi.uef.fi).
Sivuainekoe on tiistaina 3.9.2019 klo 16–18 salissa AG100.
Sivuainekoe mittaa lukion venäjän kielen lyhyen tai sitä vastaavan oppimäärän hallintaa niillä, joiden äidinkieli
on suomi. Äidin-/sivistyskieleltään venäläisille on erillinen venäjän kielen testi. Koe koostuu kahdesta osiosta,
joissa testataan kieliopin ja sanaston hallintaa sekä kirjallista ilmaisua. Kokeeseen ei kuulu ennalta luettavaa
kirjallisuutta.
Kokeen maksimipistemäärä on 46 pistettä. Tullakseen valintakelpoiseksi hakijan on saavutettava vähintään 18
pistettä. Kokeen molemmista osioista tulee olla pisteitä.
Valinnan tulos julkistetaan viimeistään 14.9.2019. Valinnan tulos ilmoitetaan humanistisen osaston
ilmoitustaululla (Agora, huoneiden 141 ja 143 välissä) ja lisäksi jokaiselle hakijalle siihen sähköpostiosoitteeseen,
jonka he ovat opiskelijarekisteriin ilmoittaneet. Sivuaineoikeus tallennetaan jokaisen opinto-oikeuteen.
Opinto-oikeus astuu voimaan siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.

Haku aiempien opintojen perusteella
Opiskelija voi hakea sivuaineoikeutta aiempien opintojen perusteella, jos jompikumpi seuraavista ehdoista
täyttyy:
•
•

hakija on suorittanut venäjän kielen perusopintoja vähintään 15 op jossain suomalaisessa yliopistossa
hakija on suorittanut Itä-Suomen yliopiston kielikeskuksen järjestämät Venäjä 1–4 (16 op) -opintojaksot
arvosanoilla, joiden keskiarvo on vähintään 4. Mikäli tällaisen opiskelijan venäjän kielen lähtötaso on
ollut niin hyvä, että hänet on ohjattu suoraan ylemmille opintojaksoille, keskiarvo lasketaan
suoritetuista opintojaksoista.

Aiempien opintojen perusteella valitaan kaikki valintakelpoiset hakijat.
Jos opiskelija hakee sivuaineoikeutta aiempien opintojen perusteella, hakuaika on jatkuva. Hakemukset
käsitellään viimeistään kuukauden kuluttua niiden saapumisesta.
Valinnan tulos ilmoitetaan jokaiselle hakijalle sähköpostilla viralliseen @student.uef.fi -loppuiseen
sähköpostiosoitteeseen, mikäli hakija on antanut luvan sähköiseen asiointiin. Myönnetyt opinto-oikeudet
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tallennetaan kunkin opinto-oikeuteen tulosten selviämisen jälkeen. Valinnan tulokset ilmoitetaan myös
humanistisen osaston ilmoitustaululla.
Opinto-oikeus astuu voimaan siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.
Jos opiskelija hakee sivuaineoikeutta aiempien yliopisto-opintojen perusteella, hän jättää asiasta hakemuksen
filosofiselle tiedekunnalle. Hakemuksessa on mainittava seuraavat asiat:
• päiväys
• hakijan nimi, opiskelijanumero ja yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite)
• mitä sivuaineoikeutta haetaan
• millä perusteella
• selvitys aiemmista opinnoista
• antaako hakija luvan sähköiseen asiointiin.
Mukaan on liitettävä todistuskopio tai suoritusrekisteriote.
Hakemus toimitetaan osoitteella Itä-Suomen yliopisto, osastosihteeri Tuula Nissinen, PL 111, 80101 Joensuu tai
käyntiosoitteella Yliopistokatu 4, Agora, huone 103. Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen
hum.haku@uef.fi.

Lisätietoja
Humanistinen osasto
Amanuenssi Minna Surakka minna.surakka(at)uef.fi 0504423884, Agora 143

Yleinen kielitiede ja kieliteknologia, 26 op/35 op/60 op
Vastuuyksikkö: humanistinen osasto
Kaikille yliopiston opiskelijoille avoin sivuaine.
2131950 Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian perusopinnot 26 op
2132050s Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian aineopinnot, sivuaine 35 op
2132100S Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian syventävät opinnot, sivuaine 60 op
Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian koulutuksen tehtävä on antaa valmiuksia ymmärtää kielellisen
kommunikaation perusluonteen, kielen kehitystä ja kielen sosiaalisia, psykologisia ja formaalisia piirteitä sekä
tutkia niiden ilmenemismuotoja nykyaikaisin tietotekniikan ja tilastollisin menetelmin.
Sivuaineen opinto-oikeutta ei tarvitse hakea, mutta sivuaineopiskelijoiden toivotaan ilmoittautuvan yliopistonlehtori Stefan Wernerille opinnot aloittaessaan: stefan.werner at uef.fi.
Opetuskieli on useimmilla opintojaksoilla englanti.

Lisätietoja
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Humanistinen osasto
Amanuenssi Minna Surakka minna.surakka(at)uef.fi 0504423884, Agora 143

Yleinen teologia, 25 op/35 op
Vastuuyksikkö: teologian osasto
klassisten kielten opintoja voivat suorittaa kaikki Itä-Suomen yliopiston opiskelijat.
2421000S
2411101
2421201
2421301
2421302
2421401
2421402
2411601
2411602

Yleisen teologian perusopinnot (sivuaine) 25 op
EKS perusopintoja: Uuden testamentin tutkimus 5 op
KH perusopintoja: Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen
sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan 5 op
ST perusopintoja: Johdatus systemaattiseen teologiaan 2 op
ST perusopintoja: Johdatus opin historiaan 3 op
KT perusopintoja: Johdatus käytännöllisen teologiaan 2 op
KT perusopintoja: Sielunhoito ja pastoraalipsykologia 3 op
UTI perusopintoja: Uskonto käsitteenä ja tutkimuskohteena 2 op
UTI perusopintoja: Moderni uskonnollisuus 3 op

2422000S
2411102N
2411103N
2411104S
2421202
2421203
2421303
2421304
2421305
2421403
2421404
2411603
2411604

Yleisen teologian aineopinnot (sivuaine) 35 op
EKS perusopintoja: Vanhan testamentin tutkimus 4 op
EKS perusopintoja: Raamatuntuntemus 1 op
EKS perusopintoja: Raamatun tutkimuksen metodit ja tekstianalyysi sivuaineopiskelijoille 2 op
KH perusopintoja: Suomen kirkkohistoria 3 op
KH perusopintoja: Kristinuskon historia uudenajan alusta nykypäivään 4 op
ST perusopintoja: Johdatus reformaation ja modernin ajan teologiaan 3 op
ST perusopintoja: Teologinen etiikka 2 op
ST perusopintoja: Ekumeniikka 2 op
KT perusopintoja: Uskontokasvatuksen perusteet 3 op
KT perusopintoja: Diakonia ja jumalanpalveluselämä 4 op
UTI perusopintoja: Euroopan uskonnollinen kenttä 3 op
UTI perusopintoja: Maailmanuskonnot 4 op

EKS = eksegetiikka
KH = kirkkohistoria
ST = systemaattinen teologia
KT = käytännöllinen teologia
UTI = uskontotiede

Lisätietoja
Teologian osasto
Amanuenssi Jan Pohjonen, jan.pohjonen(at)uef.fi 0294452029
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