Haku lukuvuonna 2017–2018 suoritettaviin erillisiin
opettajan pedagogisiin opintoihin

HAKU ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN
2017–2018
Tässä valintaoppaassa on tietoa erillisistä, tutkinnon jälkeisistä opettajien pedagogisista
opinnoista, jotka järjestetään suomeksi ja kaksikielisesti suomeksi ja ruotsiksi.
Suomenkielisissä pedagogisissa opinnoissa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: perus- ja
lukio-opetuksen tehtävät sekä aikuiskoulutuksen tehtävät, kaksikielisesti järjestettävissä
opinnoissa on suuntautumisvaihtoehtona perus- ja lukio-opetuksen tehtävät.
Hakuoppaan kohdat 1-3 ja 5-6 koskevat kaikkia hakijoita. Kohta 4A koskee hakijoita,
jotka ovat kiinnostuneita perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvista erillisistä
opettajan pedagogisista opinnoista ja kohta 4B koskee hakijoita, jotka ovat kiinnostuneita
aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvista erillisistä opettajan pedagogisista opinnoista.

1 Erillisten opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät
Erilliset opettajan pedagogiset opinnot on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon
(yliopistollinen maisteritasoinen tutkinto, ei ammattikorkeakoulututkinto) suorittaneille
henkilöille, joiden tavoitteena on saavuttaa aineenopettajakelpoisuus perus- ja lukioopetuksen tai aikuisopetuksen tehtäviin. Keväällä 2017 maisterin tutkinnon suorittavien,
jotka aikovat hakea erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin, tulee varmistaa, että tutkinto
on valmiina (= todistus päivätty) hakuajan päättymiseen 1.3.2017 mennessä.
Erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevilta edellytetään ylemmän
korkeakoulututkinnon (maisteri) lisäksi, että kyseiseen tutkintoon sisältyvinä tai sen lisäksi
on suoritettuna vähintään 60 opintopisteen (aiemmin 35 opintoviikkoa) laajuiset perus- ja
aineopinnot opetettavassa aineessa eli aineessa, jossa hakija aikoo suorittaa
opetusharjoittelun.
Erillisissä opettajan pedagogisissa opinnoissa on kolme varsinaista valintaryhmää. Näiden
valintaperusteet eroavat jonkin verran toisistaan.
1. Perusopetuksen ja lukion tehtäviin suuntautuvat erilliset opettajan
pedagogiset opinnot (koulutuksen opetuskieli on suomi), katso luku 4;
2. Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat erilliset opettajan pedagogiset
opinnot (koulutuksen opetuskieli on suomi), katso luku 5;
3. Kaksikielisenä koulutuksena järjestettävät erilliset opettajan pedagogiset
opinnot (koulutuksen kielet ovat suomi ja ruotsi), katso luku 4.
Tämän lisäksi tiedekunta järjestää pedagogisia opintoja englannin kielellä, katso lisätietoja
erillisestä englanninkielisestä oppaasta.
Samana vuonna voi hakea vain yhdessä erillisten opettajan pedagogisten opintojen
valintaryhmässä (yhteen hakukohteeseen). Tämä koskee myös englanninkielisiä
opettajan pedagogisia opintoja (STEP-opinnot): jos hakija osallistuu STEP-opintojen
hakumenettelyyn, hän EI voi hakea muissa pedagogisten valintaryhmissä.
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Opintoihin valittavien erillisten opiskelijoiden enimmäismäärät

Perusopetuksen ja lukion tehtäviin suuntautuvat opinnot 2017
Humanistiset aineet, enimmäismäärät
Englanti
Espanja
Portugali
Filosofia
Historia
Italia
Latina
Ranska
Ruotsi (toinen kotimainen)
Saksa
Suomi toisena kielenä
Venäjä
Äidinkieli ja kirjallisuus

10
7*
5
5
4*
1*
4
10
4
4
3
4

*) Italia ja latina sekä espanja ja portugali: yhteiset kiintiö tutkinto-opiskelijoiden kanssa.
Matemaattis-luonnontieteelliset aineet,
enimmäismäärät
Biologia
Fysiikka
Kemia
Maantiede
Matematiikka
Tietojenkäsittely*

3
10
5
3
15
5

* Koska tietojenkäsittely ei ole perusopetuksessa opetettava aine, tulee hakijalla olla
riittävä
aineenhallinta jossakin perusopetuksessa opetettavassa aineessa
(= vähintään 60 op:n perus- ja aineopinnot sekä tietojenkäsittelyssä että yhdessä
perusopetuksen aineessa)
Lääketieteelliset aineet, enimmäismäärä
3
Psykologia
Teologiset aineet, enimmäismäärä
Evankelisluterilainen uskonto

5

Valtiotieteelliset aineet, enimmäismäärä
3
Yhteiskuntaoppi
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Elämänkatsomustiedon ja pienryhmäisten
uskontojen opettajan pedagogisten opintojen
valintaryhmät, enimmäismäärät
2*
Elämänkatsomustieto
3*
Pienryhmäiset uskonnot
*) yhteiset kiintiö tutkinto-opiskelijoiden kanssa.
Kaksikielisenä koulutuksena järjestettävät
opettajan pedagogiset opinnot, enimmäismäärät
6
Kieliaineet
6
Biologia ja matemaattisluonnontieteelliset aineet
3
Historia, uskonto, filosofia ja
psykologia

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opinnot 2017
Enimmäismäärät
Kieliaineet
Tekniset, bio- ja ympäristötieteelliset
ja matemaattis-luonnontieteelliset
aineet
Käyttäytymistieteelliset ja
katsomusaineet
Yhteiskunnalliset ja kaupalliset aineet
Kulttuuri- sekä taito- ja taideaineet

10
12

8
8
5

2 Hakuaika ja hakemuksen jättäminen
Hakuaika erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin alkaa maanantaina 23.1.2017
klo 8.00 ja päättyy keskiviikkona 1.3.2017 klo 15.00.
Erillisten opettajan pedagogisten opintojen haussa on käytössä sähköinen hakulomake.
Hakemukset on toimitettava hakuajan päättymiseen 1.3.2017 klo 15.00 mennessä.
Myöhästyneitä hakemuksia ei voida huomioida. Sähköisen hakulomakkeella
hakemuksensa jättäneet hakijat saavat sähköpostitse automaattikuittauksen hakemuksen
jättämisestä.
Hakemuksen liitteet voidaan toimittaa sähköisesti hakemuksen mukana hakupäivään
1.3.2017 kello15.00 mennessä, tai hakuajan päättymisen jälkeen paperisina joko
kirjepostina tai tuomalla ne henkilökohtaisesti hakijapalveluun 15.3.2017 kello 15.00
mennessä, jolloin niiden tulee olla perillä.
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Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuviin erillisiin opettajan pedagogisiin
opintoihin hakevien liitteet:
1) taustatietolomake (valokuva on pakollinen), sekä jäljennökset
2) ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistollinen maisteritasoinen tutkinto, ei
ammattikorkeakoulututkinto) tutkintotodistuksesta (jos suoritettu muualla kuin
Helsingin yliopistossa) tai mahdollisesta Opetushallituksen antamasta tutkinnon
rinnastuspäätöksestä,
3) yliopiston ainetiedekunnan antamasta opetettavan aineen
vastaavuustodistuksesta (perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvien opintojen
haussa edellytetään ehdottomasti opetettavan aineen vastaavuustodistus, jolla
hakija osoittaa, että hänen tutkintoonsa sisältyvät tai sen lisäksi tehdyt opinnot
vastaavat perus- ja/tai lukio-opetuksessa opetettavan aineen opintoja),
4) mahdollisesta kielitaitotodistuksesta (katso valintaperusteiden kohta 3
Kielitaitovaatimukset)
5) mahdollisesta toisen opetettavan aineen perus- ja aineopintojen /
syventävien opintojen suorittamisesta (toisen opetettavan aineen suoritustiedot
vaikuttavat valintamenettelyssä mahdollisen tasapistetilanteen ratkaisuun, mutta sillä
on merkitys myös opintojen suorituksessa: mikäli opiskelija haluaa harjoitella
toisessa aineessa, on hänen toimitettava vastaavuustodistus myös tästä aineesta),
6) mahdollisesta kasvatustieteiden/kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen
perusopintokokonaisuuden (25 op/15 ov) suorittamisesta (käytetään
tasapistetilanteissa),

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin
hakevien liitteet:
1) taustatietolomake (valokuva on pakollinen), sekä jäljennökset
2) ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistollinen maisteritasoinen tutkinto, ei
ammattikorkeakoulututkinto) tutkintotodistuksesta (jos suoritettu muualla kuin
Helsingin yliopistossa) tai mahdollisesta Opetushallituksen antamasta tutkinnon
rinnastuspäätöksestä,
3) mahdollisesta kielitaitotodistuksesta (katso valintaperusteiden kohta 3
Kielitaitovaatimukset)
4) mahdollisen jatkotutkinnon (lisensiaatin tai tohtorin tutkinto) todistuksesta
(käytetään esivalinnan pisteytyksessä ja tasapistetilanteissa),
5) mahdollisen kasvatustieteellisten aineiden perusopintokokonaisuuden (25
op/15 ov) suorittamisesta (huomioidaan kasvatustieteiden/kasvatustieteen ja
aikuiskasvatustieteen perusopinnot sekä erityispedagogiikan, kasvatuspsykologian ja
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yliopistopedagogiikan perusopinnot) (käytetään esivalinnan pisteytyksessä ja
tasapistetilanteissa),
6) mahdollisista muista ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen/lisäksi
suoritetuista yliopistollisista perus- ja aineopintojen tai syventävien opintojen
opintokokonaisuuksista, joita ei ole sisällytetty tutkintoon (cum laude tai laudatur
arvosanakokonaisuudet) (käytetään esivalinnan pisteytyksessä ja
tasapistetilanteissa),

Huomioi, että aikuisopetukseen suuntautuvien erillisten opettajan
pedagogisten opintojen valintaryhmässä hakevilta ei edellytetä opetettavan
aineen vastaavuustodistusta.

Jos hakijalla on muualla kuin Suomessa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, häneltä
edellytetään Opetushallituksen antama päätös tutkinnon rinnastamisesta ylempään
korkeakoulututkintoon ja mahdollinen maininta opettavan aineen rinnastamisesta tai
yliopiston ainetiedekunnan antama erillinen opetettavan aineen vastaavuustodistus.
Huomioi, että vastaavuustodistusta opetettavan aineen opintoihin ei edellytetä
aikuisopetukseen suuntautuviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevilta.
Tutkinnon rinnastuspäätös liitetään hakemukseen (e-hakulomake) ja toimitetaan elomakkeen sähköisenä liitteenä.

3 Kaikkia hakukohteita koskevat kielitaitovaatimukset
Käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan hakevan on osoitettava hakuvaiheessa riittävä
kotimaisen kielen taito jollakin rehtorin päätöksessä 47/2016 mainitulla tavalla. Hakijoilta,
jotka osoittavat kielitaidon HY:n kielipalveluiden kokeella tai yleisellä kielitutkinnolla,
edellytetään HY:n kielipalveluiden tai muun suomalaisen yliopiston kielikeskuksen tai
-palveluiden vastaavasta kokeesta keskiarvona taitotaso 5 tai yleisestä kielitutkinnosta
taitotaso 5 kaikista osa-alueista. Huomaa että yleisen kielitutkinnon arvosana ”alle 5” ei
kelpaa.
Kaksikielikoulutukseen hakijoilla kielitaitovaatimuksena on, että hakijalla on ruotsinkielinen
koulusivistys tai edellä mainitulla tavalla osoitettu ruotsin kielen taito.
Riittävän kielitaidon osoittamisessa käytettyjen dokumenttien tulee olla Helsingin yliopiston
hakijapalveluissa 28.4.2017 kello 15.00. Näiden dokumenttien toimittamiseen ei anneta
lisäaikaa.
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4A Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvat erilliset opettajan
pedagogiset opinnot

Hakuedellytykset
Yleisenä hakukelpoisuusehtona erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin on, että hakija
on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistollinen maisteritasoinen tutkinto,
ei ammattikorkeakoulututkinto) hakuajan päättymiseen 1.3.2017 mennessä, tästä
todisteena on tutkintotodistuksen päiväys. Hakijalla on mahdollisuus toimittaa todistus
hakijapalveluihin aina 15.3.2017 kello 15.00 asti.
Ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut
tutkintoon sisältyvinä tai sen lisäksi erillisinä opintoina vähintään 60 opintopisteen
(aiemmin 35 opintoviikkoa) laajuiset perus- ja aineopinnot opetettavassa aineessa
eli aineessa, jossa hän aikoo suorittaa opetusharjoittelun. Mikäli hakijalla on ensimmäisen
opetettavan aineen lisäksi opinnot myös toisessa aineessa, jossa haluaa opintojen
kuluessa harjoitella, tulee hänen toimittaa vastaavuustodistus myös tästä aineesta (ei
edellytetä hakukelpoisuuteen, mutta tarvitaan harjoittelussa).
Mahdollisesti erillisinä opintoina suoritetut opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan
päättymiseen 1.3.2017 mennessä, tästä todisteena on todistuksen päiväys. Hakijalla on
mahdollisuus toimittaa todistus hakijapalveluihin aina 15.3.2017 kello 15.00 asti.

Kaksikielikoulutus
Kaksikielikoulutuksen (ruotsi ja suomi) suuntautumisvaihtoehtona on vain perus- ja lukioopetuksen tehtävät, ei aikuiskoulutuksen tehtävät.
Koulutuksen opetus järjestetään pääosin ruotsiksi ja opetusharjoittelut suoritetaan
ruotsinkielisissä kouluissa. Kielitaitovaatimuksena on, että hakijalla on ruotsinkielinen
koulusivistys tai muulla tavoin osoitettu riittävä ruotsin kielen taito, ks. luku 3
Kielitaitovaatimukset.
Kaksikielikoulutukseen voi hakea käyttämällä joko ruotsin- tai suomenkielistä
hakulomaketta.
Kaksikielisen koulutuksen valintaryhmän (kaikki perus- ja lukio-opetuksen aineet)
haastattelut ovat maanantaina 8.5.2017 klo 9-16 välillä.
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Valintamenettely
Valintakokeisiin kutsuminen
Kutsu erillisten perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvien opettajan pedagogisten
opintojen valintakokeeseen lähetetään maanantaina 3.4.2017.
Valintakokeisiin kutsuttavien nimet julkistetaan maanantaina 3.4.2017. Jokaiselle
hakijalle lähetetään tieto ensimmäisen vaiheen valinnan tuloksista hakijan ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen. Jos ainekohtaisessa valintaryhmässä ei ole hakukelpoisia
hakijoita enemmän kuin puolitoistakertainen määrä hyväksyttävien määrään nähden,
kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Mikäli hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin
puolitoistakertainen määrä hyväksyttävien määrään nähden, asetetaan hakijat
valintamenettelyn ensimmäisessä vaiheessa järjestykseen seuraavien kriteerien
perusteella:
1.

Ensimmäiseksi etusijalle asetetaan hakija, jolla on pääaineen lisäksi toinen
opetettava aine eli pääaineen opintojen lisäksi perus- ja aineopinnot
(vähintään 60 opintopistettä/35 opintoviikkoa) jossakin muussa
perusopetuksessa ja lukiossa opetettavassa aineessa. Mikäli jollain
hakijoista on toisessa opetettavassa aineessa suoritettuna syventävät
opinnot, hänet asetetaan etusijalle muihin hakijoihin nähden.
Toiseksi etusijalle asetetaan hakija, jolla on suoritettuna kasvatustieteen
perusopinnot (25 op/15 ov) hakuajan päättymiseen mennessä.
Kolmanneksi etusijalle asetetaan hakija, joka on suorittanut pääaineen
opinnot parhaalla laatuarvosanalla.
Neljänneksi etusijalle asetetaan hakija, jolla on määrällisesti eniten
opintopisteitä/opintoviikkoja suoritettuna kaikki yliopistolliset opinnot
huomioiden.

2.
3.
4.

Tarkemmat hakijaohjeet ja tiedot valintakokeen ajankohdasta sekä paikasta ilmoitetaan
valintakoekutsussa.
Valintakokeet
Valintakoe perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuviin erillisiin opettajan
pedagogisiin opintoihin sisältää ohjatun ryhmäkeskustelun tai yksilöhaastattelun tai näiden
yhdistelmän. Haastattelun tavoitteena on saada käsitys hakijan soveltuvuudesta opettajan
työhön. Haastattelussa arvioidaan hakijan motivoituneisuutta, sitoutuneisuutta ja
koulutettavuutta.
Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvien erillisten opettajan pedagogisten
opintojen valintakokeet järjestetään 4.5.–12.5.2017 seuraavasti (haastattelut päivittäin klo
9–16 välillä):
•

Evankelisluterilaisen uskonnon haastattelut ovat tiistaina 9.5.2017 sekä
keskiviikkona 10.5. klo 9-16 välillä (hakija osallistuu yhtenä päivänä)
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•

Elämänkatsomustiedon ja pienryhmäisten uskontojen valintaryhmien haastattelut
ovat keskiviikkona 10.5.2017 klo 9-16 välillä

•

Maantieteen, biologian, fysiikan, kemian, matematiikan valintaryhmien haastattelut
ovat perjantaina 12.5.2017 klo 9-16 välillä

•

Äidinkielen ja kirjallisuuden, suomi toisena kielenä valintaryhmien haastattelut ovat
torstaina 11.5.2017 klo 9-16 välillä

•

Historian, filosofian, psykologian ja yhteiskuntaopin valintaryhmien haastattelut ovat
keskiviikkona 10.5.2017 klo 9-16 välillä

•

Vieraiden kielten valintaryhmien haastattelut ovat torstaina 4.5.2017 ja perjantaina
5.5.2017 klo 9-16 välillä

•

Kaksikielisen koulutuksen valintaryhmän (kaikki perus- ja lukio-opetuksen aineet)
haastattelut ovat maanantaina 8.5.2017 klo 9-16 välillä

•

Englanninkielisenä koulutuksena järjestettävät opettajan pedagogiset opinnot
(STEP)
Englanninkielisen koulutuksen Arts ja Science -valintaryhmien haastattelut ovat
torstaina 4.5.2017 ja perjantaina 5.5.2017 klo 9-16 välillä (hakija osallistuu yhtenä
päivänä, katso tarkemmin STEP-opintojen valintaperusteet)

Valintakokeen enimmäispistemäärä on 150 pistettä ja alin 0 pistettä. Molempien
haastattelijoiden tulee puoltaa valintaa, jotta opiskelija voi tulla valituksi. Tullakseen
hyväksytyksi opettajan pedagogisiin opintoihin, hakijan on saatava kokeesta vähintään 60
pistettä siten, että kustakin osa-alueesta tulee saada vähintään 15 pistettä.
Kahden tai useamman hakijan ollessa tasapistetilanteessa, valintamenettelyn toisessa
vaiheessa opiskelijoiden valitseminen tapahtuu koulutukseen seuraavien
tasapistekriteerien perusteella:
1. Ensimmäiseksi etusijalle asetetaan hakija, jolla on pääaineen lisäksi toinen
opetettava aine eli pääaineen opintojen lisäksi perus- ja aineopinnot (vähintään
60 opintopistettä/35 opintoviikkoa) jossakin muussa perusopetuksessa ja
lukiossa opetettavassa aineessa. Mikäli jollain hakijoista on toisessa
opetettavassa aineessa suoritettuna syventävät opinnot, hänet asetetaan
etusijalle muihin hakijoihin nähden.
2. Toiseksi etusijalle asetetaan hakija, jolla on suoritettuna kasvatustieteen
perusopinnot (25 op/15 ov) hakuajan päättymiseen mennessä.
3. Kolmanneksi etusijalle asetetaan hakija, joka on suorittanut pääaineen opinnot
parhaalla laatuarvosanalla.
4. Neljänneksi etusijalle asetetaan hakija, jolla on määrällisesti eniten
opintopisteitä/opintoviikkoja suoritettuna kaikki yliopistolliset opinnot huomioiden.
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4B Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat erilliset opettajan
pedagogiset opinnot
Hakuedellytykset ja edeltävät opinnot
Yleisenä hakukelpoisuusehtona erillisiin aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuviin opettajan
pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija on suorittanut ylemmän
korkeakoulututkinnon (yliopistollinen maisteritasoinen tutkinto, ei
ammattikorkeakoulututkinto) hakuajan päättymiseen 1.3.2017 mennessä, ja
tutkintotodistus on päivätty viimeistään tälle päivälle.
Ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut
tutkintoon sisältyvinä tai sen lisäksi erillisinä opintoina vähintään 60 opintopisteen
(aiemmin 35 opintoviikkoa) laajuiset perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot
jossakin aikuiskoulutuksessa opetettavassa aineessa (voi olla myös perus- ja lukioopetuksen aine). Mahdollisesti erillisinä opintoina suoritetut opinnot tulee olla suoritettuna
hakuajan päättymiseen 1.3.2017 mennessä, tästä todisteena on todistuksen päiväys.

Valintamenettely
Valinta erillisiin aikuisopetukseen suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin on
kaksivaiheinen.
Valintakokeeseen kutsuminen
Ensimmäisessä vaiheessa hakuedellytykset täyttävistä hakijoista kutsutaan
valintakokeeseen enintään puolitoistakertainen määrä hakijoita koulutukseen
hyväksyttävien enimmäismäärään verrattuna.
Kutsuminen valintakokeisiin tapahtuu seuraavien tekijöiden muodostaman
yhteispistemäärän perusteella (esivalintapisteet kohdista a–c):
a) Kasvatustieteellisten aineiden 25 opintopisteen (15 ov)
opintokokonaisuus
2p
Kasvatustieteet (yleinen/aikuiskasvatustiede), pedagogik (allmän och
vuxenpedagogik), erityispedagogiikka, kasvatuspsykologia,
yliopistopedagogiikka
Huomioi, että esivalintapisteisiin oikeuttava kasvatustieteellinen perusopintokokonaisuus
tulee olla valmiina koottuna ja arvioituna, ja siitä tulee olla kokonaismerkintä (rekisteriote
tai erillinen todistus) hakuajan päättymiseen 1.3.2017 mennessä. Opintokokonaisuuteen
kuuluvat irralliset opintojaksot ilman koontaa ja kokonaismerkintää eri riitä.
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b) Hakukelpoisuuden perusteena olevan ylemmän korkeakoulututkinnon
jälkeen/lisäksi suoritetut erilliset opintokokonaisuudet/arvosanaopinnot, joita
ei ole sisällytetty tutkintoon
perus- ja aineopinnot (väh. 60 op/35 ov)
2p
syventävät opinnot (väh. 120 op/55 ov)
3p
Huomioi, että esivalintapisteisiin oikeuttava opintokokonaisuus tulee olla valmiina koottuna
ja arvioituna, ja siitä tulee olla kokonaismerkintä (rekisteriote tai erillinen todistus) hakuajan
päättymiseen 1.3.2017 mennessä. Opintokokonaisuuteen kuuluvat irralliset opintojaksot
ilman koontaa ja kokonaismerkintää eri riitä.
c) Jatkotutkinnot
Lisensiaatin tutkinto
Tohtorin tutkinto

2p
3p

Huomioi, että esivalintapisteisiin oikeuttava jatkotutkinto tulee olla valmiina hakuajan
päättymiseen 1.3.2017 mennessä (todistus). Jatkotutkintoon sisällytettäväksi tarkoitetut
irralliset opinnot tai kokonaisuudet eivät oikeuta esivalintapisteisiin.
Valintakokeisiin kutsuttavien nimet julkistetaan maanantaina 3.4.2017. Jokaiselle hakijalle
lähetetään tieto ensimmäisen vaiheen valinnan tuloksista hakijan ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen. Tarkemmat hakijaohjeet ja tiedot valintakokeen ajankohdasta
sekä paikasta ilmoitetaan valintakoekutsussa.
Valintakoe
Erillisten aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen
valintakokeet järjestetään tiistaina 2.5.2017 ja keskiviikkona 3.5.2015 klo 9-16 välillä
(hakija osallistuu yhtenä päivänä).
Valintakoe sisältää ohjatun ryhmäkeskustelun tai yksilöhaastattelun tai näiden
yhdistelmän. Haastattelun tavoitteena on saada käsitys hakijan soveltuvuudesta opettajan
työhön. Haastattelussa arvioidaan hakijan motivoituneisuutta, sitoutuneisuutta ja
koulutettavuutta.
Tarkemmat hakijaohjeet ja tiedot valintakokeen ajankohdasta ja paikasta ilmoitetaan
valintakoekutsussa.
Valintakokeen enimmäispistemäärä on 150 pistettä ja alin 0 pistettä. Molempien
haastattelijoiden tulee puoltaa valintaa, jotta opiskelija voi tulla valituksi. Tullakseen
hyväksytyksi opettajan pedagogisiin opintoihin, hakijan on saatava kokeesta vähintään 60
pistettä siten, että kustakin osa-alueesta tulee saada vähintään 15 pistettä.

Lopullinen valinta erillisiin aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin
opintoihin tapahtuu valintakoepisteistä ja esivalintapisteistä laskettavan
yhteispistemäärän perusteella.
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Tasapistetilanteiden ratkaisu
Kahden tai useamman hakijan ollessa tasapistetilanteessa, tapahtuu valintamenettelyn
ensimmäisessä vaiheessa valintakokeisiin kutsuminen ja toisessa vaiheessa opiskelijoiden
valitseminen koulutukseen seuraavien kriteerien perusteella:
1. ensimmäisenä etusijalle asetetaan hakija, jolla on suoritettuna hakuajan
päättymiseen mennessä perusopinnot (25 op / 15 ov) kasvatustieteellisessä
oppiaineessa,
2. toiseksi etusijalle asetetaan hakija, joka on saanut eniten esivalintapisteitä tutkinnon
jälkeen suoritetuista yliopistollisista arvosanoista,
3. kolmantena etusijalle asetetaan hakija, joka on suorittanut tohtorin tai lisensiaatin
tutkinnon,
4. neljäntenä etusijalle asetetaan hakija, joka on suorittanut pääaineen opinnot
parhaalla laatuarvosanalla,
5. viidentenä etusijalle asetetaan hakija, jolla on pääaineen syventävien opintojen
tutkielmasta (pro gradu) paras arvosana,
6. kuudentena etusijalle asetetaan hakija, jolla on määrällisesti eniten
opintopisteitä/opintoviikkoja suoritettuna kaikki yliopistolliset opinnot huomioiden.

5 Erityisjärjestelyjä tarvitsevat hakijat
Erityisjärjestelyjä terveydellisistä syistä haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, joka lähetetään
hakijapalveluihin. Hakemuksesta on käytävä täsmällisesti ilmi, millaisia erityisjärjestelyjä
haetaan.
Valintakoe voidaan järjestää erillisessä tilassa tai kokeessa voidaan käyttää tarvittaessa
erityismateriaalia tai apuvälineitä. Kokeeseen voidaan myöntää myös lisäaikaa.
Hakemukseen on liitettävä lääkärin lausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja
erityisjärjestelyn tarve. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi tarvitaan
erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Todistukseksi erityisjärjestelyjen
tarpeesta hyväksytään myös Ylioppilastutkintolautakunnan antama erityisjärjestelypäätös.
Erityisjärjestelyhakemuksen on oltava perillä Helsingin yliopiston hakijapalveluissa
viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä eli ennen 1.3.2017 kello 15.00. Kyseisen
ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että
hakija osoittaa tarpeen erityisjärjestelyihin syntyneen edelle mainitun erityisjärjestelyjen
hakuajan päättymisen jälkeen eikä tarve ole ollut ennakoitavissa ennen sitä.
Valintakoesuoritusten arvostelu tapahtuu yliopiston ohjeiden mukaisesti ja kokeen
arvostelussa hakijaan sovelletaan samoja periaatteita kuin muihin hakijoihin.
Lääkärintodistuksia ei liitetä koesuoritukseen eikä tietoa vammasta välitetä kokeen
tarkastajalle.
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6 Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely sekä opinto-oikeuden
vastaanottaminen
Erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hyväksyttyjen nimet julkistetaan
keskiviikkona 31.5.2017. Kaikille toiseen vaiheeseen osallistuneille hakijoille lähetetään
tieto toisen vaiheen tuloksesta. Opintoihin hyväksytyille lähetetään myös erillinen
hyväksymiskirje, jossa on mukana hyväksymistodistus sekä ohjeet ja tiedot
opiskeluoikeuden vastaanottamista, yliopistoon kirjoittautumista ja opintojen aloittamista
(info) varten.

Oikaisumenettely
Tieto valintakokeeseen kutsuttavista lähetetään 3.4.2017. Jos hakija ei ole täyttänyt
hakukelpoisuusehtoja tai hän ei ole kutsuttavien joukossa, ja jos hänen mielestään
yliopisto on tehnyt virheen, hakijalla on oikeus pyytää oikaisua 14 päivän kuluessa tulosten
julkistamisesta. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti ja siinä on yksilöitävä mihin ja millä
perusteella muutosta haetaan. Oikaisupyyntö toimitetaan Helsingin yliopiston
hakijapalveluihin ja sen on oltava perillä määräaikaan mennessä. Määräaika ilmoitetaan
hakijalle tulosten julkistamisen yhteydessä.
Hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet julkaistaan 31.5.2017. Valintamenettelyn tulokseen
tyytymätön hakija voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua 14 päivän kuluessa tulosten
julkistamisesta. Oikaisupyyntö toimitetaan Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.
Oikaisupyynnön on oltava perillä määräaikaan mennessä. Määräaika ilmoitetaan hakijalle
tulosten julkistamisen yhteydessä.

Opinto-oikeuden vastaanottaminen
Säilyttääkseen opinto-oikeutensa erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hyväksytyn
tulee ilmoittaa myönnetyn opiskelupaikan käyttämisestä keskiviikkoon 14.6.2017 klo
15.00 mennessä. Tarkemmat ohjeet paikan vastaanottamisesta ja
kirjoittautumisasiakirjojen toimittamisesta toimitetaan hyväksymiskirjeen yhteydessä.
Kasvatustieteellinen tiedekunta voi erityisestä syystä (asevelvollisuus, raskaus, äitiysloma)
myöntää oikeuden siirtää erillisten opettajan pedagogisten opintojen aloittamista yhdellä
lukuvuodella (= lykkäys).
Mikäli erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hyväksytty hakija ei ilmoita hänelle
myönnetyn opinto-oikeuden käyttämisestä, eikä toimita kirjoittautumisasiakirjoja
määräaikaan keskiviikkoon 14.6.2017 klo 15.00 mennessä, eikä hänelle ole myönnetty
oikeutta siirtää opintojensa aloittamista, hän menettää opiskeluoikeutensa.
Vastaanottamatta jääneille (tai peruutetuille) paikoille kutsutaan uudet opiskelijat
varasijoilta 14.6.2017 jälkeen.
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