
1  

 

 

 

 

 

 

 

KEMIAN LAITOS 
JYVA SKYLA N YLIOPISTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiskelu kemian laitoksella 

 

 

Jyväskylä 

2018 

Versio 1.8 

  



2  

  



3  

Sisällys 
1. Johdanto ..................................................................................................................................... 5 

1.1 Tervetuloa opiskelemaan Jyväskylän yliopiston kemian laitokselle! .................................... 5 

1.2 Sanastoa ................................................................................................................................ 5 

1.3 Opintopiste ........................................................................................................................... 6 

1.4 Muista nämä ohjeet läpi opiskelun ....................................................................................... 6 

2. Kemian laitos ............................................................................................................................... 7 

2.1 Yleistä .................................................................................................................................... 7 

2.2 Kuka tekee mitäkin? .............................................................................................................. 7 

2.3 Hallinto .................................................................................................................................. 8 

3. Opiskelu ...................................................................................................................................... 8 

3.1 Opinto-ohjaus ....................................................................................................................... 8 

3.2 Henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekeminen .............................................................. 9 

3.3 Opetustilanteet ja niihin osallistuminen ............................................................................... 9 

3.4 Oppimisympäristöt ............................................................................................................. 10 

3.5 Tentti ja tentteihin ilmoittautuminen ................................................................................. 10 

3.6 Opetuspalaute .................................................................................................................... 11 

3.7 Erilliset opintokokonaisuudet (eli sivuaineet)..................................................................... 11 

3.8 Plagiointi, hyvä tieteellinen käytäntö ja vilppi .................................................................... 14 

4. Käytännön ohjeita ..................................................................................................................... 14 

4.1 Tietokoneet ......................................................................................................................... 14 

4.2 Tulostaminen, kopiointi ja skannaus .................................................................................. 14 

4.3 Laboratoriotakkien, oppikirjojen ja suojalasien hankkiminen ............................................ 15 

4.4 Opiskelijoiden toiminta ....................................................................................................... 15 

4.5 Yliopiston tasolla annettavaa opastusta ............................................................................. 16 

5. Opintojen seuranta ja opintorekisteri ...................................................................................... 16 

5.1 Opintosuoritusten rekisteröinti .......................................................................................... 16 

5.2 Korvaavuudet ...................................................................................................................... 17 

5.3 Opintokokonaisuuden valmistuminen ................................................................................ 17 

5.4 Opintojen etenemiseen liittyviä säännöksiä ....................................................................... 17 

5.5 Opiskelijoiden sijoittuminen työelämään ........................................................................... 18 

 

 

Tämän dokumentin tekijät haluavat kiittää Bio- ja ympäristötieteiden laitosta valmiin mallin anta-

misesta tämän dokumentin pohjaksi. 



4  

 



5  

1. Johdanto 

1.1 Tervetuloa opiskelemaan Jyväskylän yliopiston kemian laitokselle! 

Tässä dokumentissa kerrotaan laitoksellamme annettavasta opetuksesta ja annetaan käytännön 

ohjeita opiskeluun. Tieto on muuttuvaista, joten ohjeistuksia päivitetään vuosittain. 

Kannattaa myös lukea yliopiston yleinen Opiskelijan opas: 

https://opiskelu.jyu.fi/fi/opiskelijapalvelut/ohjeet/opiskelijan-opas 

sekä tutkintosääntö: 

https://www.jyu.fi/hallinto/strategia/johtosaannot/tutkintosaanto.pdf 

Jyväskylän yliopiston kemian laitos tarjoaa laajat ja monipuoliset mahdollisuudet kouluttautua asi-

antuntijaksi ja opettajaksi. Valittavia opintosuuntia ovat rakenne- ja synteesikemia, spektroskopia 

ja laskennallinen kemia, uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia sekä kemian aineenopet-

tajakoulutus. Näiden lisäksi tarjolla on nanotieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmat. 

Opiskelu yliopistossa vaatii opiskelijoilta itsenäisyyttä ja aloitteellisuutta opintojen suunnittelussa 

ja toteuttamisessa. Laitos tarjoaa ohjausta ja neuvontaa opintojen eri vaiheissa ja on erittäin hyö-

dyllistä ja suositeltavaa käydä informaatiotilaisuuksissa. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman 

(HOPS) tekeminen ensimmäisen opintovuoden aikana on ensiarvoisen tärkeää. Suunnitelman laa-

timinen ja siitä keskusteleminen auttaa opiskelijaa pohtimaan ja kehittämään omaa tulevaa ammat-

tikuvaansa ja kokoamaan itselleen sopivat pää- ja sivuaineopinnot. 

1.2 Sanastoa 

HOPS = henkilökohtainen opintosuunnitelma; eHOPS = sähköisesti tehty HOPS.  

KORPPI = Jyväskylän yliopiston opintotietojärjestelmä, joka tarjoaa tietoa ja työvälineitä opiskeli-

joille ja opettajille. Korppi on keskeinen työväline muun muassa kursseille ja tentteihin ilmoittautu-

misessa sekä opintojen ja oman opintorekisterin seurannassa. Korpista löytyy ajan tasalla oleva 

tieto opetusohjelmasta ja kurssitarjonnasta ja sen kalenteria voi käyttää opiskelun aikataulun suun-

nittelussa. Korpin osoite on http://korppi.jyu.fi. 

OPINTO-OHJEKESKUS tai OPINTO-OPAS= Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan nettisi-

vusto, josta löytyy opiskelua koskevat tärkeät tiedot.   Sinne on koottu tietoja opetussuunnitelmista 

ja lukuvuoden aikana annettavasta opetuksesta, sekä ohjeita ja käytäntöjä. Ohjekeskuksen osoite 

on https://www.jyu.fi/science/fi/ohjeita-opiskelijalle 

OPTIMA = oppimisympäristö, jota käytetään monilla kursseilla mm. tiedon ja opetusmateriaalin ja-

kamiseen ja kurssitehtävien suorittamiseen. Optiman osoite on http://optima.cc.jyu.fi.

https://opiskelu.jyu.fi/fi/opiskelijapalvelut/ohjeet/opiskelijan-opas
https://www.jyu.fi/hallinto/strategia/johtosaannot/tutkintosaanto.pdf
https://www.jyu.fi/hallinto/strategia/johtosaannot/tutkintosaanto.pdf
http://korppi.jyu.fi/
https://www.jyu.fi/science/fi/ohjeita-opiskelijalle
http://optima.cc.jyu.fi/
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MOODLE = oppimisympäristö, jota käytetään monilla kursseilla mm. tiedon ja opetusmateriaalin 

jakamiseen ja kurssitehtävien suorittamiseen. Moodlen osoite on https://moodle.jyu.fi. 

KOPPA = Kurssimateriaalin julkaisemispaikka, jota käytetään monilla kursseilla. Kopan osoite on 

https://koppa.jyu.fi. 

SISU = opintotietojärjestelmä pitää opinnot järjestyksessä niin opiskelijan, opettajan kuin hallinto-

henkilöstönkin näkökulmasta. Käyttöönotto aloitetaan syksyllä 2018 Jyväskylän yliopistossa niin, 

että syksyllä 2018 aloittavat uudet tutkinto-opiskelijat käyttävät Sisua opintojensa suunnitteluun. 

1.3 Opintopiste 

Kunkin kurssin laajuus ilmoitetaan opintopisteinä, jotka ilmoitetaan kurssin nimen yhteydessä. 

Opintopisteen virallinen määritelmä tulee asetuksesta: LuK- tutkinto käsittää 180 op ja se suorite-

taan kolmessa vuodessa. Tämä tekee 60 op/vuosi. Opiskelija opiskelee 40 viikkoa vuodessa ja 40 

tuntia viikossa, siis 40*40 = 1600 h. Näin yhden opintopisteen työmääräksi tulee 1600 / 60 =  

27 h/op. Koska olemme erilaisia, jollekin tämä määrä riittää ja jonkun on opiskeltava enemmän yhtä 

opintopistettä kohti. 

Esimerkkinä KEMP111 Kemian perusteet 1 (5 op) vastaa 135 tuntia työtä. 

Luennoille osallistuminen 32 h 

Laskuharjoituksien ohjauksiin osallistuminen 10 h 

Laskuharjoitustehtävien laskeminen  20 h 

Itsenäistä opiskelua 75 h 

Yhteensä 135 h 

 

Luentojen ja laskuharjoitusten lisäksi pitää opiskella itsenäisesti ja valmistautua tenttiin noin 75 h 

ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että kurssin aikana opiskellaan itsenäisesti noin 10 h viikossa ja valmis-

taudutaan tenttiin lukemalla ja laskemalla noin 20 h. 

1.4 Muista nämä ohjeet läpi opiskelun 

Osallistu tiedotustilaisuuksiin ja tutustu opintoihin liittyviin tietoihin opinto-oppaassa 

https://www.jyu.fi/science/fi/ohjeita-opiskelijalle 

 

Liity kemian opiskelijoiden sähköpostilistalle ja seuraa postiasi. Pidä yhteyttä tutoriisi. 

Käy aktiivisesti kursseilla ja luennoilla ja tee muistiinpanoja. Hanki oppikirjat. 

Palauta tehtävät ajoissa ja valmistaudu huolella tentteihin. Pidä yhteyttä toisiin opiskelijoihin – kes-

kinäinen avunanto auttaa opiskelussa monien ongelmatilanteiden yli. 

https://moodle.jyu.fi/
https://koppa.jyu.fi/
https://www.jyu.fi/science/fi/ohjeita-opiskelijalle
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Laskuharjoituksia kannattaa tehdä ryhmissä. Tehtävät usein sujuvat helpommin useamman pään 

miettiessä niitä, lisäksi samalla tutustuu opiskelijatovereihin ja laskuharjoitusten teko on mukavam-

paa kuin kotona yksin puurtaessa. Useimmilla kursseilla laskuharjoitusten tekemisestä saa bonuk-

sena lisäpisteitä tenttiin. 

2. Kemian laitos 

2.1 Yleistä 

Kemian laitoksella opiskelee lähes 450 pääaineopiskelijaa ja 60 jatko-opiskelijaa. Laitoksella työs-

kentelee noin 110 henkilöä. Laitoksen vahvuusalueet ovat rakenne- ja synteesikemia, spektroskopia 

ja laskennallinen kemia, uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia, kemian aineenopettaja-

koulutus sekä nanotieteen koulutus. 

2.2 Kuka tekee mitäkin? 

Kemian laitoksen opetus- ja tutkimushenkilökunnassa työskentelee ihmisiä monenlaisilla nimik-

keillä. Eri henkilöiden työtehtävät saattavat vaihdella samasta nimikkeestä huolimatta, mutta pää-

sääntöisesti tehtävänjako on osastoilla samankaltainen. 

Professorien työhön kuuluu tutkimusta ja opetusta sekä monenlaisia yhteiskunnallisia ja hallinnol-

lisia tehtäviä, joita kuuluu myös kaikille opetus- ja tutkimustoimissa oleville. Lehtorit, yliopistonleh-

torit ja yliopistonopettajat sekä opettavat että tutkivat. Pääsääntöisesti heillä on työsuunnitelmas-

saan enemmän opetusta kuin tutkimusta. Tohtorikoulutettavat tekevät omaa väitöskirjatutkimus-

taan ja osallistuvat sen ohella myös joihinkin opetustehtäviin. Laitoksella on useita henkilökunnasta 

nimettyjä opintoneuvojia. Lisäksi laitoksella työskentelee tutkijoita, erikoistutkijoita ja tutkijatohto-

reita, joista jotkut myös opettavat. Laitoksen oman henkilökunnan lisäksi opetusta antavat tun-

tiopettajat ja dosentit. 

Koulutussuunnittelijan tehtävät muodostuvat opintohallintoon liittyvistä asioista sekä laitoksen toi-

minnan ja opetuksen organisointi- ja kehittämistehtävistä. Hänen puoleensa voi kääntyä kaikissa 

opiskelua koskevissa kysymyksissä. Sihteerin tehtäviin kuuluvat mm. laitoksen asiakaspalvelutehtä-

vät, kokousjärjestelyt ja toimistopalvelut. Laboratoriomestarit, erikoislaboratoriomestarit ja labo-

ratorioinsinöörit kuuluvat tutkimusta ja opetusta avustavaan henkilökuntaan ja heidän tehtäviinsä 

kuuluu mm. opetuslaboratorioiden ja laitteiden ylläpito. 

Kemian laitoksella on tällä hetkellä kaksi opiskelijoiden hyvinvointineuvojaa eli Hyvistä (Elina ja Piia), 

ja heihin voi olla yhteydessä hyvis-chem@jyu.fi -sähköpostin kautta tai menemällä heidän luokseen. 

Hyviksen tehtävänä ei ole ratkaista opiskelijan ongelmia, vaan auttaa huomaamaan vaihtoehtoja, 

uusia näkökulmia, antaa käytännön ohjeita, tiedottaa erilaisista tukimuodoista ja ohjata tarvitta-

essa eteenpäin ammattilaisten puheille. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa hankkimaan apua enna-

koivasti ja ongelmatilanteissa koko opintopolun ajan. Hyviksen kanssa keskustelu on luottamuksel-

lista ja yhdessä sovitaan miten edetään ja mihin muihin tahoihin otetaan tarvittaessa yhteyttä. Li-

sätietoa hyvis-toiminnasta löydät myös: https://www.jyu.fi/studentlife/hyvis.  

mailto:hyvis-chem@jyu.fi
https://www.jyu.fi/studentlife/hyvis
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2.3 Hallinto 

Kemian laitoksen hallinnosta vastaavat laitoksen johtaja ja kaksi varajohtajaa. Laitoksen johtajat 

valitaan neljän vuoden välein. Johtajan tukena toimii laitoksen johtoryhmä, johon kuuluvat kaikki 

professorit. Laitoksella järjestetään myös laitoskokouksia, jossa keskustellaan ajankohtaisista asi-

oista. Laitoskokoukset ovat avoimia tilaisuuksia henkilökunnalle ja kemian opiskelijoille. Laitoksella 

toimivan opetuksen kehittämisryhmän tehtävänä on kehittää opetuksen laatua sekä koordinoida ja 

organisoida opetusta ja opinto-ohjausta. Opetuksen kehittämisryhmään kuuluu pedagogisen johta-

jan ja koulutussuunnittelijan lisäksi eri opintosuuntien ja opiskelijoiden edustajat. Laitoksen opetus-

henkilökunnan yhteystiedot löytyvät nettisivuilta. Laitoksen infrastruktuuriryhmä huolehtii, että lai-

toksen tilat ovat toiminnan kannalta asianmukaisessa kunnossa. 

Edellä mainitun ohella jokaisen opintosuunnan professorit vastaavat oman opintosuuntansa toi-

minnasta. 

3. Opiskelu 

3.1 Opinto-ohjaus 

Opinto-ohjauksen periaatteena on auttaa opiskelijoita suunnittelemaan omaa opiskeluaan heti 

opintojen alusta lähtien mahdollisimman itsenäisesti. Päävastuu opintosuunnitelmien laadinnassa 

on aina opiskelijalla itsellään. Kemian laitoksella opinto-ohjausta antavat HOPS-ohjaajat, alakoh-

taiset opintoneuvojat ja koulutussuunnittelija. Opinto-ohjausta antavat myös kaikki laitoksella ope-

tusta antavat henkilöt kertomalla opiskelijoille opintojaksojen tavoitteista ja merkityksestä. Kemian 

laitoksen henkilökunta tuntee yleensä hyvin kemian opinnot, muiden aineiden opinnoista kannat-

taa kysyä tarkemmin näiden laitosten opintoneuvojilta. 

Opiskelijat jaetaan nimenhuutotilaisuudessa opiskelijatutorien vetämiin ryhmiin, joissa he saavat 

käytännön tietoa opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyvissä kysymyksissä. Ensimmäisenä opiskelu-

vuotena opintoneuvonnan kannalta keskeisessä asemassa ovat Alkukeitos-opintokokonaisuus, tu-

torit ja HOPS-ohjaajat. Alkukeitokseen sisältyy opastusta yliopisto-opintoihin ja erityisesti kemian 

opintoihin sekä tutustumista laitoksen toimintaan ja henkilökuntaan. Henkilökohtainen opinto-

suunnitelma (HOPS) aloitetaan HOPS-ohjaajan opastuksella ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. 

HOPS tehdään pääsääntöisesti yliopiston sähköisiä järjestelmiä käyttäen. 

Opiskelijat, joilla on jo suoritettuna kemian opintoja muissa korkeakouluissa tai ammattikorkeakou-

luissa, voivat saada korvattua vastaavia kemian laitoksen opintoja. Korvaavuuden sopimiseen tarvi-

taan virallinen opintorekisteriote ja selvitys suoritetun kurssin sisällöstä. Kun nämä on hoidettu, 

kannattaa ottaa yhteyttä opintoneuvojaan ja sopia tapaamisaika. Muiden kuin kemian opintojen 

korvaavuuksista sovitaan opinnoista vastaavan Jyväskylän yliopiston laitoksen kanssa, esim. kie-

liopinnoista kielikeskuksen kanssa. 

Opintojen myöhemmässä vaiheessa opintoneuvontaa antavat erityisesti kandidaattitutkielman ja 

tutkimusprojektin ohjaaja, opintoneuvoja ja pro gradu-tutkielman ohjaaja. Myös maisterivaiheessa 

opiskelijoilla on oma hops-ryhmä ja oma hops-ohjaaja. Kaikissa vaiheissa opintoja opiskelijan oma 



9  

aktiivisuus on tärkeää. Neuvoja ja opastusta varmasti saa, kun niitä kysyy. Tervetuloa keskustele-

maan laitoksen henkilökunnan kanssa opintoasioista! 

3.2 Henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekeminen 

Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPSit) tehdään valmiille (eHOPS) pohjalle. Syksyllä 2018 

opintonsa aloittavat opiskelijat tekevät opintosuunnitelmansa Sisuun, vanhemmat opiskelijat käyt-

tävät vielä Korppia. HOPS tehdään alussa vain LuK-tutkinnon osalta, koska maisteriopintoja varten 

opiskelijan pitää valita opintosuunta. On parempi suorittaa opintoja pari vuotta ja tehdä valinta sit-

ten. eHOPS-versio tehdään oman HOPS-ohjaajan kanssa keskustellen. Suunnitelmia tehdessä kan-

nattaa hyödyntää Korpin kalenteria ja katsoa siitä mahdollisia opintojaksojen päällekkäisyyksiä. 

Mahdollinen opiskelijavaihtoon lähtö kannattaa ottaa huomioon HOPSia tehdessä. Valmiin HOPSin 

tarkistaa ja hyväksyy HOPS-ohjaaja. 

3.3 Opetustilanteet ja niihin osallistuminen 

Yliopisto-opiskelu vaatii opiskelijoilta omatoimisuutta, motivaatiota ja omien oppimistaitojen tun-

nistamista ja kehittämistä. Laitoksella käytetään useita erilaisia opetusmuotoja kuten luentoja, har-

joitustöitä ja seminaareja. Lisäksi opiskelijat työskentelevät itsenäisesti oppimistehtävien parissa. 

Mikäli opintojaksoon kuuluu omatoimisesti suoritettavia tehtäviä, ne on toimitettava kurssin pitä-

jälle määräpäivään mennessä. Omiin palautettuihin ja arvioituihin tehtäviin ja tenttivastauksiin on 

mahdollista myöhemmin tutustua opettajan kanssa. Opettajilla on velvollisuus pitää kurssien tent-

tivastaukset tallessa kuuden kuukauden ajan.   

Luennot pohjautuvat usein kirjaan tai luennoitsija on tehnyt niistä opiskelijoille luentomateriaalin. 

On huomattava, että luentomateriaalien lukeminen ei vastaa luentotilaisuuksiin osallistumista ja 

muistiinpanojen tekemistä – materiaalit on tarkoitettu helpottamaan luentojen kuuntelua ja muis-

tiinpanojen tekoa. Muistiinpanojen tekeminen on myös hyvä oppimismenetelmä. Jos luennoilta 

joutuu olemaan pois esim. sairauden tai opintojaksojen päällekkäisyyden takia, luentoihin liittyviä 

muistiinpanoja on syytä pyytää opiskelijakollegoilta. Opettajat vastaavat kysymyksiin mielellään lu-

entojen jälkeen tai muina sovittuina aikoina, mutta sähköpostitse tehtävät pitkiä vastauksia vaativat 

kyselyt eivät ole suositeltavia. Jos kurssilla on oppimisympäristö voi sitä käyttää kysymysten teke-

miseen myös, tällöin vastaukset ovat usein kaikkien opiskelijoiden luettavissa. 

Tarkasta opintojaksolle ilmoittautuessasi, että olet suorittanut jaksolle vaadittavat edeltävät opin-

not. Ilmoittautuessasi luennolle tai kurssille tms. tarkasta myös, ettei se mene päällekkäin sinulle 

pakollisten opintojaksojen kanssa. Luennoilla ei yleensä ole varsinaista läsnäolopakkoa. 

Jos opiskelija käy opintojen aikana töissä hänen on huolehdittava siitä, että työnteko ei haittaa opis-

kelua. Työssäkäynti ei ole hyväksyttävä syy esim. poissaoloon läsnäoloa vaativissa opetustilanteissa. 

Sama koskee harrastuksiin liittyviä menoja. 
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3.4 Oppimisympäristöt 

Jyväskylän yliopistossa on käytössä opintotietojärjestelmä Korppi (http://korppi.jyu.fi), josta löyty-

vät tiedot lähes kaikista yliopistossa järjestettävistä kursseista aika- ja paikkatietoineen. Kaikille ke-

mian kursseille ilmoittaudutaan Korpin kautta. Monilla kursseilla on lisäksi kurssikohtaisesti omat 

verkkosivut ja materiaalia netissä tai Optima- ja Moodle-ympäristössä. 

Opiskelujen helpottamiseksi kemialla on myös laskuharjoitustila YE301, josta löytyvät kaikki kemian 

perus- ja aineopintojen kirjat lukusalikappaleina. Toinen hyvä laskuharjoitustila on fysiikan YFL 227, 

jossa on fysiikan kirjoja lukusalikappaleina. 

YK-rakennuksessa sijaitsee Ylistönrinteen kirjasto, jossa on lukusali- ja lainakappaleina suurin osa 

kemialla, biologialla ja fysiikalla käytetyistä kirjoista. Se soveltuu hyvin hiljaiseen työskentelyyn. 

3.5 Tentti ja tentteihin ilmoittautuminen 

Opintoihin kuuluu luento- ja kurssitenttejä sekä erillisiä kirjatenttejä. Luentoihin ja kursseihin liitty-

vät tentit on yleensä listattu Korpissa. Jos Korpissa on ilmoittautumiskohta, tenttiin ilmoittaudutaan 

sen kautta. Luento- ja kurssitenttejä järjestetään yleensä heti kurssin päätyttyä. Sen jälkeen voi olla 

uusintatentti tai sitten uusintatentti järjestetään seuraavan laitostentin yhteydessä. 

Laitostentit ovat tenttitilaisuuksia, joissa voi suorittaa tai uusia kurssitenttejä tai suorittaa erikseen 

sovittuja tenttejä kuten esim. kirjatenttejä. 

Laitostentit pidetään tenttilistan mukaisesti kerran kuukaudessa maanantaisin klo 14–18 pääsään-

töisesti Mattilanniemessä salissa MaA102 (paitsi kesätentit klo 12-16 Agoralla). Tenttilista sekä tar-

kemmat tenttiohjeet on lueteltu opinto-oppaassa: 

https://www.jyu.fi/science/opiskelu-ohjeet/how-to/tentit 

Laitostenttejä koskevat seuraavat määräykset: 

Tenttiin ilmoittaudutaan joko Korpin (http://korppi.jyu.fi) kautta tai sähköpostitse         kem-

tentit@jyu.fi. Tenttiin ei voi ilmoittautua luennoitsijalle. 

Tenttiin on ilmoittauduttava viimeistään edeltävänä tiistaina kello 16:00 mennessä (poik-

keuksena kesätentit). Tämän jälkeen ilmoittautumisesta voi tiedustella kemtentit-sähköpos-

tista. Tenttiin ilmoittautuminen on peruttava viimeistään edellisenä perjantaina klo 12 men-

nessä. Jos kurssille ei ole korppiin määritelty tenttikertoja (esim. kirjatentit), niiden suoritta-

misesta on sovittava tentaattorin kanssa ja sitten ilmoittauduttava kuten yllä on sanottu. 

Opiskelija voi osallistua vain yhteen tenttiin kerrallaan. 

Mikäli opiskelija on ilmoittautunut ja ilman pätevää syytä jäänyt pois kahdesta peräkkäisestä 

saman opintosuorituksen tentissä, ennen uutta ilmoittautumista hänen tulee sopia opettajan 

kanssa seuraavasta suoritusmahdollisuudesta. Tenttiin osallistuvan on vaadittaessa todistet-

tava henkilöllisyytensä (esim. opiskelijakortilla), henkilöllisyys tarkistetaan vastauspaperia 

palautettaessa. 

http://korppi.jyu.fi/
https://www.jyu.fi/science/opiskelu-ohjeet/how-to/tentit
http://korppi.jyu.fi/
mailto:kemtentit@jyu.fi
mailto:kemtentit@jyu.fi
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Tarkista tenttiin ilmoittautuessasi, että olet suorittanut siihen vaadittavat edeltävät opinnot. 

Eri oppiaineilla on myös omat ohjeensa siitä, mitä voi tenttiä ja milloin. Tutustu näihin ohjeisiin en-

nen ilmoittautumista. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tentaattoriin hyvissä ajoin ennen suunnitte-

lemaasi tenttiä. Pohdi myös omaa aikatauluasi ja jaksamistasi: tenttiin kannattaa ilmoittautua vain, 

jos siihen todella ennättää valmistautua. 

Opettajat korjaavat tentit normaalisti kahden viikon sisällä tentin suorittamisesta ja suorituksen tu-

lee olla opintorekisterissä viimeistään viikon kuluttua tulosten julkaisemisesta. Kesätenttien yhtey-

dessä aika voi venyä kesälomien takia. 

3.6 Opetuspalaute 

Laitoksella kerätään opintojaksojen lopussa opiskelijapalautetta. Palautteen antaminen kuuluu 

oleellisena osana kurssien suorittamiseen ja toimii tärkeänä osana opetuksen kehittämistä. Lisäksi 

yliopisto kerää palautetta esimerkiksi tutkintojen suorittamisen jälkeen, ja erityisesti kandipalaut-

teeseen vastaaminen on tärkeää. 

3.7 Erilliset opintokokonaisuudet (eli sivuaineet) 

Tutkinnon erillisiä opintokokonaisuuksia eli sivuainevalintoja on hyvä pohtia jo ennen opintojen 

aloittamista ja aloittaa ne heti ensimmäisenä syksynä. Hyvä perusvinkki on aloittaa siitä, mikä vai-

kuttaa mielenkiintoiselta. LuK- tutkintoon vaaditaan yksi aineopintokokonaisuus (60 op) tai kaksi 

perusopintokokonaisuutta (2x25 op). Kemian opettajan on suoritettava toisen opetettavan aineen 

aineopintokokonaisuus ja toisena opintokokonaisuutena opettajan pedagogiset opinnot. Seuraa-

vassa on lueteltu yleisimmät sivuaineet, mutta yliopisto tarjoaa muitakin vaihtoehtoja, joista kan-

nattaa ottaa selvää: https://www.jyu.fi/science/fi/ohjeita-opiskelijalle/tutkinto-ohjelmat/mui-

den_aineiden_kokonaisuudet 

3.7.1 Biologia 

Biologiassa käydään läpi elämän kemiallista perustaa, biomolekyylien rakenteita ja toimintaa, 

solun perusrakenteita ja tärkeimmät molekyylibiologiset mekanismit. Edelleen luodaan yleiskat-

saus eliökunnan erilaisiin rakennepiirteisiin, luokitteluun ja polveutumissuhteisiin. Biologian pe-

rusopinnot antavat hyvän yleiskuvan biopohjaisista oppiaineista. 

Suositeltava erityisesti: biotieteistä kiinnostuneille. 

3.7.2 Fysiikka 

 Fysiikka sivuaineena antaa fysiikan opetukseen, tutkimukseen ja soveltamiseen tarvittavat pe-

rustiedot ja valmiudet. Fysiikan perusopinnot antavat kattavan pohjan ymmärtää fysiikkaa ja fy-

sikaalisia ilmiöitä. Fysiikan aineopinnoissa voi valita useista eri suuntautumisvaihtoehdoista ja 

matemaattinen lähestymistapa korostuu. Fysiikka antaa paremman ymmärryksen atomien sisäi-

sistä tapahtumista ja parantaa kykyä ymmärtää monia jokapäiväisiä ilmiöitä. 

 Suositeltava erityisesti: nanotieteilijöille, fysikaalisesta kemiasta tai molekyylimallinnuksesta 

kiinnostuneille. 

https://www.jyu.fi/science/fi/ohjeita-opiskelijalle/tutkinto-ohjelmat/muiden_aineiden_kokonaisuudet
https://www.jyu.fi/science/fi/ohjeita-opiskelijalle/tutkinto-ohjelmat/muiden_aineiden_kokonaisuudet
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3.7.3 Matematiikka 

Matematiikan perusopintojen tavoitteena on oppia matemaattisen ajattelun alkeita eli johdon-

mukaista ja aukotonta päättelyä sekä tunnistaa yksinkertaisimpia matemaattisia ongelmia ja 

osata ratkaista ne itsenäisesti. Matematiikan osaamisessa olennaista on tietosisältöjen ymmär-

täminen ja kyky soveltaa hankittua tietoa uusien ongelmien ratkaisemisessa. 

Matematiikkaa sivuaineena opiskelevat voivat suorittaa matematiikan perusopinnot kahdella 

vaihtoehtoisella tavalla. Vaihtoehto B on teoreettisempi kuin vaihtoehto A ja sitä suositellaan 

niille, joilla on erinomainen pohja lukiotason matematiikasta (yli 50 pistettä ylioppilaskokeesta) 

ja jotka aikovat jatkaa matematiikan opintoja ja suorittaa aineopintokokonaisuuden.  Myös vaih-

toehdon A kautta voi jatkaa aineopintoihin. Matematiikan opinnot voi lisäksi sisällyttää kemis-

tille pakollisiin matemaattisiin opintoihin. 

Suositeltava erityisesti: matematiikasta ja fysikaalisesta kemiasta kiinnostuneille sekä fysiikkaa 

sivuaineenaan lukeville. 

3.7.4 Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot, Luonnonvarat ja ympäristö -aineopinnot 

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnoissa perehdytään elämän yleisiin edellytyksiin maapal-

lolla, sekä tarkastellaan luonnon monimuotoisuutta, rakenteita ja toimintaa. Opinnoissa tarkas-

tellaan ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta ja lisäksi pohditaan keinoja ympäristöon-

gelmien vähentämiseksi. 

Luonnonvarat ja ympäristö -sivuaineopinnoissa kohteina ovat maa- ja vesiekosysteemien ra-

kenne ja toiminta sekä ihmistoiminnan vaikutukset ekosysteemeihin ja erityisesti hyödynnettä-

viin resursseihin. Kokonaisuus sisältää opintoja liittyen akvaattisiin tieteisiin, ympäristötietee-

seen ja terrestristen luonnonvarojen käyttöön. 

Suositeltava erityisesti: ympäristökemiasta kiinnostuneille 

3.7.5 Taloustieteet 

Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulu tarjoaa kemian laitoksen opiskelijoille useita sivuai-

nekokonaisuuksia: esimerkiksi englanninkielinen Basic Business Studies eli yrityksen taloustie-

teiden perusopintokokonaisuus tai sen suomenkielinen vastine Liiketoimintaosaamisen perus-

teet kattaa taloustieteistä neljä eri aihealuetta: johtaminen, yrittäjyys, markkinointi ja laskenta-

toimi. Perusopintojen jälkeen voi hakea opinto-oikeutta aineopintoihin, joita voi lukea muun 

muassa markkinoinnista, yrittäjyydestä tai johtamisesta. Taloustieteiden sivuaineopinnot tuovat 

vaihtelua kemian opiskeluun ja avaavat yleishyödyllisen tietopaketin aiheista, joihin kemistit tör-

määvät viimeistään työelämässä. Basic Business Studies -perusopintokokonaisuus vahvistaa 

myös englannin kielen taitoa. 

Suositeltava erityisesti: taloustieteistä kiinnostuneille ja yrityselämään suuntaaville 

3.7.6 Tietotekniikka 

Tietotekniikka antaa valmiudet käyttää kaikkia nykyteknologian yleisimpiä tietojen käsittelyyn ja 

tiedonsiirtoon käytettäviä menetelmiä. Tietotekniikkaa tarvitaan opiskellessa, työelämässä ja 

vapaa-aikana. Hyvä tietotekniikan osaaminen auttaa kemian työselostuksia, LuK- ja pro gradu -

tutkielmia tehtäessä sekä työelämässä. 
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Suositeltava erityisesti: laskennallisesta kemiasta, tietotekniikasta tai ohjelmoinnista kiinnostu-

neille. 

3.7.7 Tilastotiede 

Tilastotiede on todennäköisyyttä hyödyntävä, aineiston keräämistä, tulkintaa ja esitystä tutkiva 

matemaattinen tiede. Kemian opiskelijoille on kaksi sivuainevaihtoehtoa tilastotieteistä. Vaihto-

ehto A ja B, joista A:ssa on mahdollisuus edetä aina syventäviin opintoihin saakka. Vaihtoehto B 

on metodinen sivuaineperusopintokokonaisuus eikä siitä voi jatkaa tilastotieteen aine- ja syven-

täviin opintoihin. Laboratoriotuloksia arvioidessa ja vertaillessa tilastotieteelliset menetelmät 

ovat välttämättömiä. 

Suositeltava erityisesti: analyyttisesta ja soveltavasta kemiasta kiinnostuneille. 

3.7.8 Luonnontieteiden perusteet ja menetelmät 

LP&M on mahdollisuus tehdä lyhyt sivuaine useamman oppiaineen yhdistelmästä. Kokonaisuus 

kootaan perusopintotasoisista kursseista, ja sen sisällöstä sovitaan oman hops-ohjaajan kanssa. 

LP&M mahdollistaa omiin opintoihin hyödyllisen kokonaisuuden koostamisen poikkitieteelli-

sesti. 

Suositeltava erityisesti: niille, jotka haluavat tutustua eri oppiaineisiin. 

3.7.9 Nanotieteissä kemia pääaineena 

Nanotieteen sivuaineopinnot ovat tiukemmin määrätyt kuin muilla koulutusohjelmilla. Ne sisäl-

tävät fysiikkaa, biologiaa sekä nano-ohjelman omia kursseja. Nanotieteissä perehdytään mole-

kyylitason nanometriluokassa tapahtuviin ilmiöihin sekä nanopartikkeleihin (nanoputket, -kalvot 

jne.). Nanotiede antaa laajan poikkitieteellisen pohjan, jonka päälle rakentaa monitieteellistä 

osaamista. Nanotieteet tukevat kemian opintoja ja avaavat mahdollisuuksia monialaiseen tutki-

musyhteisyöhön ja -ympäristöön. 

Suositeltava erityisesti: nanotieteistä kiinnostuneille. 

3.7.10 Kasvatustieteen perusopinnot ja opettajan pedagogiset opinnot: 

Kasvatustieteen perusopinnoissa saa monipuolisen kuvan kasvatustieteen psykologisista ja so-

siologisista perusteista sekä kasvatustieteen tutkimuksesta. Lisäksi opinnot tarjoavat kattavan 

pohjan ymmärtää kasvatustieteen käsitteitä, kasvatusperiaatteita ja kasvatuspolitiikkaa. Perus-

opintojen jälkeen voi hakea opettajan pedagogisiin aineopintoihin tai kasvatustieteen aineopin-

toihin. 

Opettajan pedagogiset opinnot antavat kelpoisuuden toimia yleissivistävissä, ammatillisissa ja 

aikuiskoulutuksen opetustehtävissä. Pedagoginen koulutus paneutuu opettajana toimimisen 

haasteisiin. Opinnoissa perehdytään mm. opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin 

sekä kehittämiseen. Pedagogiset opinnot ja kasvatustieteelliset opinnot ovat mielenkiintoisia ja 

käytännönläheisiä. Opetus antaa eväitä opettajana toimimiseen ja työelämän haasteisiin. 

Suositeltava erityisesti: kaikille opetusalasta ja kasvatustieteistä kiinnostuneille. 
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3.8 Plagiointi, hyvä tieteellinen käytäntö ja vilppi 

Plagiointi tarkoittaa toisen henkilön ajatusten, tekstin, tutkimustulosten tai kuvallisen aineiston 

käyttämistä siten, että esittää ne ominaan. Menettely on sekä laitonta että vastoin ammattietiikkaa 

ja akateemisen ja tieteellisen käytännön periaatteita. Hyvä tieteellinen käytäntö edellyttää aina viit-

teen mainitsemista, mikäli idea, aineisto tai johtopäätökset eivät pohjaudu omiin tuloksiin. Myös-

kään omaa aikaisemmin hyväksyttyä opinnäytettä tai julkaisua ei saa käyttää uudelleen. Useat opis-

kelijan tekemät kirjalliset työt viedään Urkund-järjestelmään, joka tarkistaa viittausten oikeellisuu-

den. 

Yliopiston tutkintosäännön mukaan valvoja voi poistaa välittömästi tenttitilaisuudesta vilppiin syyl-

listyneen opiskelijan ja hänen suorituksensa hylätään. Opintosuoritus hylätään myös silloin, kun 

vilppi havaitaan vasta tentin jälkeen. 

Jos opettaja epäilee, että opiskelija on plagioinut työssään jonkun muun tekstiä tai syyllistynyt 

muunlaiseen vilppiin, tulee hänen toimia yliopiston yleisten ohjeiden mukaan (https://opis-

kelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/ohjeet/vilppi-ja-plagiointi).  

4. Käytännön ohjeita 

4.1 Tietokoneet 

Kemian laitoksen tietokoneluokka on fysikaalisen kemian pohjakerroksessa huoneessa YF303. Opis-

kelijoilla on käytettävissään tietokoneita myös esimerkiksi Mattilanniemessä D-rakennuksessa 

(MaD) sekä eri laitosten tietokoneluokissa ja kirjastoissa. Tietokoneluokkien tietokoneita voi käyt-

tää vain silloin, kuin ko. luokka ei ole varattu opetukseen. Tietokoneluokat ovat luokasta ja viikon-

päivästä riippuen auki klo 8-16, osa jopa myöhempäänkin. 

4.2 Tulostaminen, kopiointi ja skannaus 

Voidakseen tulostaa yliopiston koneilta opiskelijoiden täytyy kirjautua AD-verkkoon omalla käyttä-

jätunnuksella, jonka IT-palvelut osoittaa jokaiselle opiskelijalle tutorien välityksellä opintojen alet-

tua. Käyttäjätunnuksen voi asettaa myös itse verkkopankkitunnuksillaan (https://account.jyu.fi/re-

gister/). Tulostettava työ ohjautuu yliopiston tulostusjonoon, josta sen voi vapauttaa millä tahansa 

monitoimilaitteella (=”kopiokoneella”), myös esimerkiksi kirjastolla tai muilla laitoksilla. Kemian lai-

toksella näitä laitteita on neljä: kirjastossa, neljännen kerroksen kopiointihuoneessa, viidennen ker-

roksen aulassa ja viidennessä kerroksessa soveltavan kemian osastolla. Tulosteen hinta on 

(1.3.2016 hinnaston mukaan): 7 snt/mustavalkoinen A4-sivu ja 30 snt/värillinen A4-sivu. Skannaus 

maksaa 2,5 snt /sivu.  

Yliopisto kustantaa perusopiskelijalle 7 euron tulostuskiintiön lukukautta kohden. Tulostuskiintiötä 

voi myös ostaa lisää yliopiston verkkomaksupalvelusta (https://payments.jyu.fi/). Tulostuskiinti-

önsä voi tarkistaa yliopiston tietokoneelta Windowsin työpöydän oikeasta alareunasta. Kopiointi-

kulut menevät tästä samasta kiintiöstä.  

https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/ohjeet/vilppi-ja-plagiointi
https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/ohjeet/vilppi-ja-plagiointi
https://account.jyu.fi/register/
https://account.jyu.fi/register/
https://payments.jyu.fi/
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4.3 Laboratoriotakkien, oppikirjojen ja suojalasien hankkiminen 

Jokaisen kemianopiskelijan tulee hankkia laboratoriotakki ja asianmukaiset suojalasit, jotka ovat 

hankittavissa kemian ainejärjestön kopilta. Kursseilla käytävät asiat pohjautuvat oppikirjoihin, joi-

den hankinta on äärimmäisen suositeltavaa. Oppikirjoja voi tilata internetistä (mm. Suomalainen 

Kirjakauppa, Akateeminen kirjakauppa) tai ostaa lähimmästä hyvin varustetusta kirjakaupasta. Yhtä 

kurssikirjaa käytetään monesti usealla eri kurssilla. 

Hinnat: 

Laboratoriotakki + suojalasit + Radikaalin jäsenyys n. 50 € (erillisessä kirjeessä mainitaan tarkka 

hinta). 

Ensimmäinen kurssikirja n. 80 €: Tro, Nivaldo J: Chemistry – a Molecular Approach, Interna-

tional Edition, Pearson Education International. (kaikki pai-

nokset käyvät) 

Kirjan hankinta ei ole tarpeen vain opiskelua varten: se on ammattikirjallisuutta, jota tarvitaan myö-

hemmin sekä opiskelussa että työelämässä. Myöhemmin tulee usein tilanteita, joissa tarvitsee pa-

lauttaa jotain mieleen ja se käy nopeasti tutusta oppikirjasta, jota on lukenut kurssilla. 

4.4 Opiskelijoiden toiminta 

Opiskelijat voivat vaikuttaa laitoksen asioihin paitsi yliopiston toimielinten ja työryhmien kautta 

myös ylioppilaskunnan ja ainejärjestöjen kautta. 

Kemian ainejärjestö on Jyväskylän yliopiston kemistit ry, tuttavallisemmin Radikaali 

(http://groups.jyu.fi/radikaali). Se on kaikille opiskelijoille avoin ja sen kokouksiin ja toimintaan ovat 

kaikki tervetulleita. Ainejärjestöt ovat kanava, joiden kautta voi tutustua ja verkostoitua sekä vai-

kuttaa opiskelun lisäksi myös vapaa-ajan aktiviteetteihin. 

Radikaalin lisäksi kemialla toimii kaksi muutakin opiskelijajärjestöä: 

Fintappi ry on puu- ja paperialan kansainvälisen TAPPI-järjestön (Technical Association of the Pulp 

and Paper Industry) Suomen paikallisosasto, jonka tehtävänä on auttaa soveltavan kemian opiske-

lijoita verkostoitumaan alalla toimiviin yrityksiin. 

Loimu ry on luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto. Loimulla on aktiivista opiskelijatoi-

mintaa jokaisella yliopistokampuksella, jossa opetetaan luonnontieteitä, ympäristötieteitä tai met-

sätieteitä. Loimun opiskelijatoiminta on poikkitieteellistä ja monipuolista ja aine- ja tiedekuntarajat 

ylittävää. (https://www.loimu.fi) 

Kaikkien opiskelijoiden kannattaa ilmoittautua kemian opiskelijoiden sähköpostilistalle 

(http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/radikaali) välittömästi yliopiston sähköpostiosoitteen saatuaan. 

Sekä opettajat että opiskelijajärjestöt lähettävät tämän listan kautta tärkeää informaatiota, mm. 

kuukausitiedotteen. 

http://groups.jyu.fi/radikaali
https://www.loimu.fi/
http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/radikaali
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4.5 Yliopiston tasolla annettavaa opastusta 

Opiskelijapalvelut (T-rakennus, 2. kerros aula) vastaa opiskelijarekisteriin, ilmoittautumiseen, tu-

tortoimintaan ja opintotukeen liittyvistä asioista. https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut .  

Yliopiston verkkosivujen opiskelijalle -osiosta löytyy paljon hyödyllistä tietoa kaikkiin opiskeluun 

liittyviin kysymyksiin (https://opiskelu.jyu.fi/fi/opiskelijalle/sujuva-opiskelu)  

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan toimisto neuvoo erityisesti tutkintoasioissa, opinto-

oikeuksiin liittyvissä asioissa sekä muissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen rekisteröinneissä, 

mistä ei löydy korvaavuutta kemian kurssitarjonnassa. Näihin kysymyksiin vastaa opintopäällikkö. 

Tiedekunnan verkkosivuilta saat lisäinformaatiota: http://www.jyu.fi/science.  

Tiedekuntamme oma kv-yhdyshenkilö ohjaa ja neuvoo vaihto-opiskeluasioissa sekä kansainväliseen 

harjoitteluun liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi yliopiston Kansainväliset palvelut (T-rakennus 2. ker-

ros, vastaanottoajat ma-ke 13-15 to 10-12) tarjoavat apua ja tukea kansainvälisyyteen ja opiskelija-

vaihtoon liittyvissä asioissa. (https://opiskelu.jyu.fi/fi/kansainvalisty) Opiskelijavaihto tarkoittaa ly-

hytaikaisia (yleensä lukukauden tai -vuoden mittaisia) opintoja ulkomaisessa korkeakoulussa koti-

maisten tutkintoon tähtäävien opintojen aikana. Opiskelijavaihdon periaatteena on, että ulkomailla 

suoritetut opinnot luetaan täysimääräisenä osaksi opiskelijan omaa tutkintoa. 

Työelämäpalvelun (T-rakennus, 2. kerros) tehtävänä on tukea erityisesti työmarkkinoille siirtymistä 

sekä antaa ohjausta ja neuvontaa uranvalintaan liittyvissä asioissa. Työelämäpalvelusta voi hakea 

apua myös sivuainevalintoihin liittyvissä kysymyksissä. 

(https://opiskelu.jyu.fi/fi/tyoelamapalvelut)  

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan tehtävänä on valvoa opiskelijoiden etua. Opiskelijatutorit an-

tavat opintoihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta, ja tekevät yhteistyötä laitoksen ja opiskelijapalve-

luiden kanssa: http://jyy.fi  

YTHS eli Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö tarjoaa terveydenhoidon palveluja sekä tukea erilaisten 

elämän kriisien ja ongelmien käsittelyssä (http://www.yths.fi).  

Kielikeskus (http://kielikeskus.jyu.fi), kirjasto (http://kirjasto.jyu.fi) ja IT-palvelut 

(https://www.jyu.fi/itp) neuvovat ja opastavat omaan toimialaansa kuuluvissa kysymyksissä. 

5. Opintojen seuranta ja opintorekisteri 

5.1 Opintosuoritusten rekisteröinti 

Kun saat jonkin opintojakson suoritettua, kurssin opettaja tai koulutussuunnittelija kirjaa sen Korp-

piin tai opintorekisteriin. Omaa opintosuoritusotettaan kannattaa seurata aktiivisesti ja mahdolliset 

virheet tulee selvittää heti kurssista vastaavan opettajan kanssa. Omaa opintosuoritusotettaan voi 

kätevästi tarkastella Korppi-järjestelmän kautta, jonne rekisteröidyt suoritukset päivittyvät pienellä 

viiveellä. Virallisen, paperille tulostetun ja leimalla varustetun otteen saa opiskelijapalveluista (T-

https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut
https://opiskelu.jyu.fi/fi/opiskelijalle/sujuva-opiskelu
http://www.jyu.fi/science
https://opiskelu.jyu.fi/fi/kansainvalisty
https://opiskelu.jyu.fi/fi/tyoelamapalvelut
http://jyy.fi/
http://www.yths.fi/
http://kielikeskus.jyu.fi/
http://kirjasto.jyu.fi/
https://www.jyu.fi/itp
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rakennus, 2. krs) ja tiedekunnan toimistosta tai laitoksen koulutussuunnittelijalta. Tiedot kirjatuista 

suorituksista ja epävirallisen opintosuoritusotteen saa Korpista. 

5.2 Korvaavuudet 

Jos sinulla on aikaisempia opintoja muualta (esimerkiksi muissa yliopistoissa suoritettuja opinto-

kokonaisuuksia, kieliopintoja tai muita kursseja), voidaan ne liittää osaksi tutkintoasi tai niillä voi-

daan korvata tutkintosi suorituksia. Korvaavuudet hyväksytään Aikaisemmin Hankitun Osaamisen 

Tunnustamisen (AHOT) periaatteiden mukaan: https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/oh-

jeet/jy-n-aiemmin-hankitun-osaamisen-tunnistamisen-ja-tunnustamisen-ahot-periaatteet 

5.3 Opintokokonaisuuden valmistuminen 

Kun LuK- tai FM-tutkintosi on valmistumassa, muista pyytää opintokokonaisuuksille koonti. Perus-, 

aine- ja syventävät opintokokonaisuudet kootaan sillä laitoksella, jonka opinnoista on kyse. Koonnin 

tekee kyseisen laitoksen koulutussuunnittelija. Koonti on tärkeää, sillä et voi ottaa tutkintoasi ulos, 

ennen kuin kaikki suorittamasi opintokokonaisuudet on koottu ja niille on laskettu arvosana. Oman 

laitoksen koulutussuunnittelija neuvoo tarkemmin tutkinnon haussa ja opintojen koonnissa. Tutkin-

non myöntää tiedekunta. 

5.4 Opintojen etenemiseen liittyviä säännöksiä 

Kandivaiheen opinnot vievät keskimäärin kolme ja maisterivaiheen opinnot kaksi vuotta. Yliopisto 

voi hakemuksesta myöntää opiskelijalle, joka ei ole suorittanut tutkintoa säädetyssä ajassa, lisäai-

kaa opintojen loppuun saattamiseen. Lisäaikaa myönnetään, kun opiskelija esittää tavoitteellisen ja 

toteuttamiskelpoisen suunnitelman opintojen loppuun saattamisesta. Tarkemmat ohjeet lisäajan 

hausta ja menettelytavoista löytyvät verkkosivuilta https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/lisaa-

jan-hakeminen-opintojen-loppuun-saattamiseksi. Opiskelija voi menettää opiskeluoikeuden, mi-

käli: 

Hän on opiskelupaikan vastaanotettuaan laiminlyönyt ilmoittautumisen yliopistoon 

 

Hän on laiminlyönyt lukuvuosittaisen läsnä tai poissa olevaksi ilmoittautumisensa 

 

Hän ei ole suorittanut tutkintoa yliopistolaissa säädetyssä ajassa tai lisäajassa tai hänelle ei 

ole myönnetty lisäaikaa 

 

Jos opiskelija, joka ei ole suorittanut tutkintoa yliopistolaissa säädetyssä ajassa tai myönnetyssä li-

säajassa, haluaa myöhemmin aloittaa opintonsa tai jatkaa niitä, hänen on haettava tiedekunnalta 

oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. 

 

Jos opiskelija, joka ei ole lukuvuosittain ilmoittautunut rehtorin määräämällä tavalla ja on menettä-

nyt opiskeluoikeutensa, haluaa jatkaa opintojaan, hänen on haettava yliopistopalveluilta oikeutta 

päästä opiskelijaksi ja maksettava uudelleenkirjaamismaksu. Lisätietoja löytyy tutkintosäännöstä.  

https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/ohjeet/jy-n-aiemmin-hankitun-osaamisen-tunnistamisen-ja-tunnustamisen-ahot-periaatteet
https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/ohjeet/jy-n-aiemmin-hankitun-osaamisen-tunnistamisen-ja-tunnustamisen-ahot-periaatteet
https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/lisaajan-hakeminen-opintojen-loppuun-saattamiseksi
https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/lisaajan-hakeminen-opintojen-loppuun-saattamiseksi
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5.5 Opiskelijoiden sijoittuminen työelämään 

Oman ammattikuvan ja osaamisen rakentaminen on tärkeä osa HOPS-prosessia ja sen merkitys ko-

rostuu luonnollisesti opintojen loppuvaiheessa. Yliopiston Työelämäpalveluista saa lisäinformaa-

tiota: https://opiskelu.jyu.fi/fi/tyoelamapalvelut  

https://opiskelu.jyu.fi/fi/tyoelamapalvelut

