Haku lukuvuonna 2017–2018 suoritettaviin
tutkinto-opiskelijoille suunnattuihin
opettajan pedagogisiin opintoihin

HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTOOPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN
PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN 2017–2018
Tässä valintaoppaassa on tietoa Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille
suunnatuista opettajien pedagogisista opinnoista, jotka järjestetään suomeksi ja
kaksikielisesti ruotsiksi ja suomeksi. Suomenkielisissä pedagogisissa opinnoissa
on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: perus- ja lukio-opetuksen tehtävät sekä
aikuiskoulutuksen tehtävät, kaksikielisesti järjestettävissä pedagogisissa opinnoissa
on suuntautumisvaihtoehtona perus- ja lukio-opetuksen tehtävät.

Hakuoppaan kohdat 1-4 ja 6-7 koskevat kaikkia hakijoita. Kohta 5A koskee
hakijoita, jotka ovat kiinnostuneita perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvista
erillisistä opettajan pedagogisista opinnoista ja kohta 5B koskee hakijoita, jotka ovat
kiinnostuneita aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvista erillisistä opettajan
pedagogisista opinnoista.
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta muuttuu kasvatustieteelliseksi tiedekunnaksi
1.1.2017.

1 Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät
Bio- ja ympäristötieteellisen, lääketieteellisen, kasvatustieteellisen, humanistisen,
matemaattis-luonnontieteellisen, teologisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan
kandidaatin ja maisterin tutkintoihin tai pelkkään maisterin tutkintoon johtavien
koulutusten perustutkinto-opiskelijat voivat hakea kasvatustieteelliseen tiedekuntaan
suorittamaan opettajan pedagogiset opinnot.
Perustutkinto-opiskelijoille suunnatuissa opettajan pedagogisissa opinnoissa on kolme
varsinaista valintaryhmää. Näiden valintaperusteet eroavat jonkin verran toisistaan.
1. Perusopetuksen ja lukion tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset
opinnot (koulutuksen opetuskieli on suomi)
• Bio- ja ympäristötieteellisen, humanistisen, matemaattisluonnontieteellisen, teologisen ja lääketieteellisen (psykologia) sekä
valtiotieteellisen tiedekunnan (yhteiskuntaoppi ja filosofia (käytännöllinen
filosofia) tutkinto-opiskelijoille
• Katso luku 5
2. Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot
(koulutuksen opetuskieli on suomi)
• Kasvatustieteellisen, lääketieteellisen, valtiotieteellisen, bio- ja
ympäristötieteellisen, humanistisen, matemaattis-luonnontieteellisen ja
teologisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoille
• Katso luku 6
3. Kaksikielisenä koulutuksena järjestettävät perus- ja lukio-opetukseen
suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (koulutuksen kielet ovat suomi
ja ruotsi)
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•

•

Bio- ja ympäristötieteellisen, humanistisen, matemaattisluonnontieteellisen, teologisen ja lääketieteellisen (psykologia) sekä
valtiotieteellisen tiedekunnan (yhteiskuntaoppi ja filosofia (käytännöllinen
filosofia) tutkinto-opiskelijoille
Katso luku 5

Tämän lisäksi tiedekunta järjestää pedagogisia opintoja englannin kielellä, katso
lisätietoja erillisestä englanninkielisestä hakuoppaasta.
Edellä mainittujen tiedekuntien tutkinto-opiskelijat voivat samana vuonna hakea
vain yhdessä opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmässä (yhteen
aineeseen/suuntautumisvaihtoehtoon). Tämä ei kuitenkaan koske englanninkielisiä
opettajan pedagogisia opintoja (STEP-ohjelma): tutkinto-opiskelijahakijat, jotka
hakevat englanninkielisiin opettajan pedagogisiin opintoihin voivat samana vuonna
osallistua myös yhteen suomenkielisen tai kaksikielisen koulutuksen
valintamenettelyyn.

Opintoihin valittavien tutkinto-opiskelijoiden enimmäismäärät
Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvat opinnot 2017
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta,
enimmäismäärä
15
Biologia
Humanistinen tiedekunta, enimmäismäärät
40
Englanti
7*
Portugali
Espanja
8
Filosofia
(määrä yhteinen valtiotieteellisen
tiedekunnan opiskelijoiden kanssa)
10
Historia
4*
Italia
1*
Latina
11
Ranska
22
Ruotsi (toinen kotimainen)
13
Saksa
14
Suomi toisena kielenä
3
Evankelisluterilainen uskonto
(uskontotiede)
10
Venäjä
1
Viro
3
Japani
3
Kiina
38
Äidinkieli ja kirjallisuus
Lääketieteellinen tiedekunta, enimmäismäärä
3
Psykologia
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta,
enimmäismäärät
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35
Matematiikka
25
Fysiikka
20
Kemia
15
Maantiede
Teologinen tiedekunta, enimmäismäärä
25
Evankelisluterilainen uskonto
Valtiotieteellinen tiedekunta, enimmäismäärä
5
Yhteiskuntaoppi
8
Filosofia
(yhteinen valintaryhmä
humanistisen tiedekunnan tutkintoopiskelijoiden kanssa)
* yhteinen hakukiintiö erillisopiskelijoiden kanssa
YHTEISET
Elämänkatsomustiedon ja pienryhmäisten
uskontojen opettajan pedagogisten opintojen
valintaryhmät, enimmäismäärät, kaikki
tiedekunnat
2*
Elämänkatsomustieto
3*
Pienryhmäiset uskonnot
*yhteinen kiintiö erillisopiskelijoiden kanssa
Kaksikielisenä koulutuksena järjestettävät
opettajan pedagogiset opinnot, enimmäismäärät
(kaikki tiedekunnat)
6
Kieliaineet
6
Biologia, fysiikka, kemia,
maantiede, matematiikka
3
Historia, uskonto, filosofia ja
psykologia

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opinnot 2017
Kasvatustieteellinen tiedekunta, enimmäismäärä
kasvatustieteiden koulutus
yhteensä
utbildningen i pedagogik
15
erityispedagogiikan koulutus
Valtiotieteellinen tiedekunta, enimmäismäärä
10
Kaikki aineet
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta,
enimmäismäärä
2
Kaikki aineet
Lääketieteellinen tiedekunta,
enimmäismäärä
2
Logopedia
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Humanistinen tiedekunta, enimmäismäärä
8
Kaikki aineet
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta,
enimmäismäärä
2
Kaikki aineet
Teologinen tiedekunta, enimmäismäärä
3
Kaikki aineet

2 Siirtohaku
Siirtohaku koskee muusta kotimaisesta yliopistosta Helsingin yliopiston tutkintoopiskelijoiksi siirtyvää opiskelijaa, joilla on ollut lähtöyliopistossa voimassaoleva
opinto-oikeus vastaavassa aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa/opettajan
pedagogisiin opintoihin. Mikäli opiskelija siirtyy kandidaatti- tai maisterivaiheessa
Helsingin yliopistoon sellaiseen ainetiedekuntaan ja pääaineeseen, johon sisältyy
aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto, ei opiskelijan tarvitse erikseen osallistua
Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opettajan pedagogisten opintojen
valintamenettelyyn. Tämä tarkoittaa lähtökohtaisesti siirtymistä saman pääaineen tai
pääaineryhmän sisällä. Opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeuden
siirtymisestä täytyy kuitenkin tehdä erillinen päätös ja opinto-oikeus täytyy kirjata
opiskelijarekisteriin. Siirto voidaan tehdä sen jälkeen kun tutkinnonsuoritusoikeus
Helsingin yliopistoon on myönnetty (ennakkopäätöksiä ei tehdä). Haku päättyy
perjantaina 28.7.2017 klo 15.00, jolloin hakemuksen tulee olla toimitettu.
Vapaamuotoinen hakemus todistusjäljennöksineen osoitetaan
Kasvatustieteellisen tiedekunnan opintoasiat
PL 9
00014 Helsingin yliopisto.
Kuoreen merkintä ”aineenopettajankoulutus siirtohaku”.

3 Hakuaika ja hakemuksen jättäminen
Hakuaika opettajan pedagogisiin opintoihin alkaa maanantaina 23.1.2017 klo 8.00 ja
päättyy keskiviikkona 1.3.2017 klo 15.00.
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. Sähköisellä hakulomakkeella
hakemuksensa jättäneet hakijat saavat sähköpostitse automaattikuittauksen
hakemuksen jättämisestä.
Hakemuksen liitteet voidaan toimittaa sähköisesti hakemuksen mukana hakupäivään
1.3.2016 kello 15.00 mennessä, tai hakuajan päättymisen jälkeen paperisina joko
kirjepostina tai tuomalla ne henkilökohtaisesi hakijapalveluun 15.3.2017 kello 15.00
mennessä, jolloin niiden tulee olla perillä.
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Liitteeksi lähetettävien kopioiden ei tarvitse olla virallisia, todistajan nimikirjoituksella
vahvistettuja. Alkuperäiset dokumentit tarkistetaan valittujen osalta myöhemmin. Jos
lähetät liitteet sähköisesti varsinaisen sähköisen hakulomakkeen kanssa, niiden tulee
olla pdf-muodossa. Varmista että liitteet ovat riittävät tarkkoja ja kirkkaita, että niitä
voidaan lukea hakijapalveluissa.

Hakulomakkeen liitteet:
1. taustatietolomake (valokuva on pakollinen), ja
2. mahdollinen todistus kielitaidosta (katso valintaperusteiden kohta 4
Kielitaitovaatimukset).
3. mahdollinen tutkintotodistus (mikäli sinut on hyväksytty Helsingin yliopistoon
suorittamaan pelkkää maisterin tutkintoa muualla kuin Helsingin yliopistossa
suoritetun alemman korkeakoulututkinnon (tai vastaavan) perusteella, eivätkä nämä
aiemman tutkinnon tiedot näy OODI-opiskelijarekisterissä, toimita hakemuksen
liitteenä myös kopio edellä mainitun muualla suoritetun tutkinnon
tutkintotodistuksesta).

4 Kaikkia hakukohteita koskevat kielitaitovaatimukset
Kasvatustieteelliseen 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 tai muun suomalaisen yliopiston kielikeskuksen tai palveluiden 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.

5A Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan
pedagogiset opinnot
Hakuedellytykset
Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin
ovat hakukelpoisia kandidaatin ja maisterin tutkintoa tai pelkkää maisterin tutkintoa
suorittavat bio- ja ympäristötieteellisen, humanistisen, lääketieteellisen, matemaattisluonnontieteellisen, teologisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat, jotka ovat
kirjoilla Helsingin yliopistossa (ilmoittautuneena läsnä- tai poissaolevana, kirjoilta
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poistettu ei voi hakea), ja joiden koulutukseen sisältyy aineenopettajan
suuntautumisvaihtoehto. Seuraavassa tiedekunnittain opetettavat aineet (suluissa
koulutus tai pääaine, jonka opiskelijat voivat tämän aineen aineenopettajan
koulutukseen hakea):
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
o Biologia (biologian, molekyylibiotieteiden ja akvaattisten tieteiden
koulutusohjelmat)
Humanistinen tiedekunta
o Äidinkieli ja kirjallisuus (Opiskelijalla oltava hakuajan päättymiseen mennessä
opinto-oikeus oppiaineissa A) suomen kieli ja kotimainen kirjallisuus/yleinen
kirjallisuustiede tai B) suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit, yleisen
kielentutkimuksen linja ja kotimainen kirjallisuus/yleinen kirjallisuustiede.
Suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien, yleisen kielentutkimuksen linjan
opiskelijoiden tulee täydentää opintojaan ennen harjoitteluun hakeutumista
opetettavan aineen opintoja vastaavaksi.)
o Suomi toisena kielenä (Opiskelijalla on oltava hakuajan päättymiseen
mennessä opinto-oikeus A) suomen kielessä ja kotimaisessa
kirjallisuudessa/yleisessä kirjallisuustieteessä tai B) Suomen kielessä ja
kulttuurissa ja kotimaisessa kirjallisuudessa/yleisessä kirjallisuustieteessä.
Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoiden tulee täydentää opintojaan ennen
harjoitteluun hakeutumista opetettavan aineen opintoja vastaavaksi.)
o Historia (historia-aine)
o Filosofia (filosofi tai teoreettinen filosofia)
o Evankelisluterilainen uskonto (uskontotiede)
o Englanti (englantilainen filologia tai englannin kääntäminen, kääntämisen
opiskelijoiden tulee täydentää opintojaan tutkinnon suorittamisen aikana
opetettavaa ainetta vastaavaksi)
o Espanja (espanjalainen filologia)
o Saksa (germaaninen filologia tai saksan kääntäminen, kääntämisen
opiskelijoiden tulee täydentää opintojaan tutkinnon suorittamisen aikana
opetettavaa ainetta vastaavaksi)
o Italia (italialainen filologia)
o Latina (latinan kieli ja Rooman kirjallisuus)
o Ruotsi (pohjoismaiset kielet/toisen kotimaisen kielen linja tai ruotsin
kääntäminen, kääntämisen opiskelijoiden tulee täydentää opintojaan tutkinnon
suorittamisen aikana opetettavaa ainetta vastaavaksi)
o Ranska (ranskalainen filologia)
o Venäjä (venäjän kieli ja kirjallisuus tai venäjän kääntäminen, kääntämisen
opiskelijoiden tulee täydentää opintojaan tutkinnon suorittamisen aikana
opetettavaa ainetta vastaavaksi)
o Kiina (Aasian tutkimus/Itä-Aasian tutkimus)
o Japani (Aasian tutkimus/Itä-Aasian tutkimus)
o Portugali (Portugalilainen filologia)
o Viro (suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit, viron kielen ja kulttuurin linja)
Lääketieteellinen tiedekunta
o Psykologia (psykologian koulutus)
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
o Fysiikka (fysikaaliset tieteet)
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o Kemia (kemia)
o Maantiede (maantiede ja aluetiede)
o Matematiikka (matematiikka)
Teologinen tiedekunta
o Evankelisluterilainen uskonto (teologia)
Valtiotieteellinen tiedekunta
o Filosofia (käytännöllinen filosofia)
o Yhteiskuntaoppi (pääaine valtio-oppi, taloustiede, sosiologia tai
yhteiskuntapolitiikka, jotta opiskelija voi suorittaa yhteiskuntaopin opetettavan
aineen opinnot lukio-opettajan pääaineen vaatimusten mukaisesti eli vähintään
120 opintopistettä opetettavassa aineessa)

Kaksikielikoulutus
Kaksikielikoulutukseen liittyvät lisätiedot:
Kaksikielisenä koulutuksena järjestettäviin opettajan pedagogisiin opintoihin
voivat hakea ne aiemmin mainittujen koulutusten perustutkinto-opiskelijat, joilla on
voimassaoleva kandidaatin ja maisterin tutkintoon tai pelkkään maisterin tutkintoon
tähtäävä opinto-oikeus ja joiden koulutukseen sisältyy perusopetuksen ja/tai lukion
aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto (kaksikielisessä koulutuksessa kaikki perusja lukio-opetuksen aineet).
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 4
Kielitaitovaatimukset).
Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvissa opettajan pedagogisissa opinnoissa ei ole
varsinaista kaksikielisen koulutuksen valintaryhmää, mutta aikuisopetukseen
suuntautuvat opiskelijat voivat suorittaa pedagogisiin opintoihin sisältyvän harjoittelun
ruotsinkielisessä oppilaitoksessa.
Kaksikielikoulutukseen voi hakea käyttämällä joko suomen- tai ruotsinkielistä
sähköistä hakulomaketta.
Kaksikielisen koulutuksen valintaryhmän (kaikki perus- ja lukio-opetuksen aineet)
haastattelut ovat maanantaina 8.5.2017 klo 9-16 välillä.

Valintamenettely
Valintakokeisiin kutsuminen
Kutsu perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvien opettajan pedagogisten
opintojen valintakokeeseen lähetetään maanantaina 3.4.2017. Jos ainekohtaisessa
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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 kutsuvaiheessa järjestykseen alla mainittujen
tasapistekriteereiden mukaisesti:
*Sovellettava tasapistekriteeri: tasapistetilanteet ratkaistaan hakijoiden pääaineessaan
suorittamien (ensimmäinen opetettava aine) opintojen kokonaisopintopistemäärän
perusteella. Tasapistetilanteiden ratkaisuissa huomioitavien opintojen tulee olla
Helsingin yliopistossa suoritettavaan tutkintoon sisällytettävissä olevia opintoja ja
suoritusten tulee olla rekisteröitynä Helsingin yliopiston opiskelijarekisterijärjestelmään
(Oodi).
Mikäli opiskelijalla on maisterin tutkintoon tähtäävien opintojen taustalla muualla kuin
Helsingin yliopistossa suoritettu kandidaatin tutkinto, eivätkä tämän tutkinnon tiedot
näy rekisterissä, tulee opiskelijan toimittaa hakemuksen liitteenä jäljennös ko.
kandidaatin tutkinnon todistuksesta. Tämän kandidaatin tutkinnon opintopisteet
huomioidaan opintopistekertymässä. Kuitenkin niin että kandidaatin tutkinnosta
huomioidaan enintään 180 opintopistettä.
Tarkemmat hakijaohjeet ja tiedot valintakokeen (=haastattelun) ajankohdasta sekä
paikasta ilmoitetaan valintakoekutsussa.
Kaikki hakijat saavat tiedon siitä, kutsutaanko heidät haastatteluun.
Valintakokeet
Valintakoe perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuviin 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 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)

•

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
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•

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.

Tasapistetilanteet ratkaistaan hakijoiden pääaineessaan suorittamien (ensimmäinen
opetettava aine) opintojen kokonaisopintopistemäärän perusteella.
Tasapistetilanteiden ratkaisuissa huomioitavien opintojen tulee olla Helsingin
yliopistossa suoritettavaan tutkintoon sisällytettävissä olevia opintoja ja suoritusten
tulee olla rekisteröitynä Helsingin yliopiston opiskelijarekisterijärjestelmään (Oodi).

5B Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset
opinnot
Hakuedellytykset ja edeltävät opinnot
Hakukelpoisia ovat kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat, joilla on
voimassaoleva opinto-oikeus kandidaatin ja maisterin tutkintoon tai pelkkään maisterin
tutkintoon tähtääviin opintoihin kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede),
pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), tai erityispedagogiikan, ja joiden
tutkintoon/tutkintoihin ei sisälly perus- tai lukio-opetuksessa opetettavan aineen
opintoja.
Hakukelpoisia ovat valtiotieteellisen, bio- ja ympäristötieteellisen, lääketieteellisen
(logopedia), humanistisen, matemaattis-luonnontieteellisen ja teologisen tiedekunnan
tutkinto-opiskelijat, joilla on voimassaoleva opinto-oikeus kandidaatin ja maisterin
tutkintoon tai pelkkään maisterin tutkintoon tähtääviin opintoihin. Hakija on perjantaihin
19.5.2017 mennessä suorittanut pääaineessaan perus- ja aineopinnot tai
vastaavat opinnot.
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Valintamenettely
Tutkinto-opiskelijoiden valinta aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuviin opettajan
pedagogisiin opintoihin on kaksivaiheinen.
Valintakokeeseen kutsuminen
Ensimmäisessä vaiheessa sähköisen hakulomakkeen ja hakemuksen liitteet
hakuajan päättymiseen 1.3.2017 klo 15.00 mennessä toimittaneista hakuedellytykset
täyttävistä hakijoista kutsutaan valintakokeeseen enintään puolitoistakertainen määrä
hyväksyttävien määrän verrattuna. Valintakokeeseen kutsuminen tapahtuu hakuajan
päättymiseen mennessä suoritettujen opintojen kokonaisopintomäärän perusteella.
Opintojen tulee olla Helsingin yliopistossa suoritettavaan tutkintoon sisällytettävissä
olevia opintoja ja suoritusten tulee olla rekisteröitynä Helsingin yliopiston
opiskelijarekisterijärjestelmään (Oodi). Mikäli opiskelijalla on maisterin tutkintoon
tähtäävien opintojen taustalla muualla kuin Helsingin yliopistossa suoritettu
kandidaatin tutkinto, eivätkä tämän tutkinnon tiedot näy rekisterissä, tulee opiskelijan
toimittaa hakemuksen liitteenä jäljennös kyseisen kandidaatin tutkinnon todistuksesta.
Tämän kandidaatin tutkinnon opintopisteet huomioidaan opintopistekertymässä.
Kuitenkin niin että kandidaatin tutkinnosta huomioidaan enintään 180 opintopistettä.
Kutsu valintakokeeseen lähetetään maanantaina 3.4.2017. Tarkemmat hakijaohjeet
ja tiedot valintakokeen päivämäärästä, kellonajasta sekä paikasta ilmoitetaan
valintakoekutsussa. Kaikki hakijat saavat tiedon siitä, kutsutaanko heidät
haastatteluun.
Valintakoe
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.
Tasapistetilanteiden ratkaisu
Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeen kokonaispistemäärän
perusteella. Tasapistetilanteessa hakijoiden järjestyksen ratkaisee pääaineessa
suoritettujen opintojen kokonaisopintopistemäärä. Tasapistetilanteiden ratkaisuissa
huomioitavien opintojen tulee olla Helsingin yliopistossa suoritettavaan tutkintoon
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sisällytettävissä olevia opintoja ja suoritusten tulee olla rekisteröitynä Helsingin
yliopiston opiskelijarekisterijärjestelmään (Oodi).

6 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.

7 Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely
Kaikkien opettajan pedagogisiin opintoihin hyväksyttyjen nimet julkistetaan
samanaikaisesti eli keskiviikkona 31.5.2017. Opintoihin hyväksytyille lähetetään
myös erillinen hyväksymiskirje, jossa on mukana hyväksymistodistus sekä ohjeet ja
tiedot opiskeluoikeuden vastaanottamista, yliopistoon kirjoittautumista ja opintojen
aloittamista (info) varten.

Oikaisumenettely
Valinnan tulokseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen oikaisua 14 päivän kuluessa
tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti ja siinä on yksilöitävä
mihin ja millä perusteella muutosta haetaan. Oikaisupyyntömahdollisuus koskee myös
valinnan ensimmäistä vaihetta, jolloin oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa
valintamenettelyn ensimmäisen vaiheen tulosten julkaisemisesta.
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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.

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.

12

