
   

VARIANTTI 
Varhaiskasvatuksen opettajien pätevöitymiskoulutus 

 

VALINTAPERUSTEET 

 

Hakukelpoisuus 

 

Koulutukseen voivat hakea henkilöt, joilla on  

1. maahanmuuttajatausta 

2. riittävä suomen kielen taito 

3. EU/ETA-maiden ulkopuolella suoritettu vähintään alempi varhaiskasvatuksen alueen 

korkeakoulututkinto ja Opetushallituksen siitä antama rinnastuspäätös 

(lastentarhanopettaja/varhaiskasvatuksen opettaja), jossa edellytetään täydentäviä 

opintoja. 

 

Edellytyksistä kerrotaan tarkemmin alla. 

 

Hakuaika koulutukseen on 1.2.–25.4.2023. Hakukelpoisuuden osoittavat dokumentit tulee 

toimittaa hakulomakkeen liitteenä viimeistään 25.4.2023, ellei toisin mainita. Hakulomakkeen 

liitteet saavat olla kopioita alkuperäisistä dokumenteista ja niiden ei tarvitse olla oikeaksi 

todistettuja. Alkuperäiset dokumentit tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Jos hyväksyminen 

on perustunut hakijan antamiin virheellisiin tietoihin, opinto-oikeus peruutetaan. 

 

1. Maahanmuuttajatausta 

 

Hakijan on oltava maahanmuuttajataustainen: ulkomailla syntynyt tai maahan muuttanut henkilö, 

jonka äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame, tai Suomessa syntynyt henkilö, jonka 

vanhemmat ovat syntyneet muualla. Jos hakija on suorittanut suomalaisen perusopetuksen ja 

toisen asteen koulutuksen suomen tai ruotsin kielellä, hänen ei katsota täyttävän hakuehtoa 

maahanmuuttajataustasta. 

 

Hakijan tulee liittää hakemukseen selvitys maahanmuuttajataustasta. Selvitys voi olla jäljennös 

passista, kansalaisuuden myöntämisasiakirjasta tai oleskeluluvasta tai kuvaus hakijan 

äidinkielestä ja maahanmuutosta/vanhempien maahanmuutosta. Selvitys tulee toimittaa 

hakemuksen liitteenä 25.4.2023 mennessä. Jos selvitystä ei saada määräaikana, hakija ei voi 

osallistua soveltuvuuden arviointiin eikä häntä voida hyväksyä opintoihin. 

 

2. Suomen kielen taito 

 

Hakijan on esitettävä todistus riittävästä suomen kielen taidosta. Kopio todistuksesta tulee 

toimittaa hakemuksen liitteenä hakuajan päättymiseen mennessä. Jos hakija on ennen hakuajan 

päättymistä osallistunut yleisen kielitutkintojen tai valtionhallinnon kielitutkinnon suomen kielen 

kokeeseen tai on suorittamassa opintoja, joiden arviointi on kesken, voi todistuksen toimittaa 

hakuajan päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään koulutuksen alkaessa. Kielitaidon riittävyys 

opintoihin varmistetaan valintakokeessa. 

 



   

Suomen kielen taito voidaan hakemuksessa osoittaa jollakin seuraavista tavoista: 

 

1) Todistus yleisten kielitutkintojen suomen kielen tutkinnosta (YKI), jossa 

vähimmäisvaatimuksena on 

a. keskitason tutkinto: Kaikkien osakokeiden tulee olla vähintään tasoa 3 tai 

b. ylimmän tason tutkinto: Kahden osakokeen on oltava vähintään tasoa 5 tai 

c. todistukset useammalta tutkintokerralta: Kielitaidon voi osoittaa yhdistämällä erillisiä 

keskitason tai ylimmän tason tutkintotodistuksia siten, että a- tai b-kohdan ehdot täyttyvät. 

2) Todistus valtionhallinnon kielitutkinnosta, jossa arvio kielitaidosta on vähintään tyydyttävä 

kaikilla osa-alueilla. 

3) Todistus kotoutumiskoulutuksesta tai siihen rinnastetuista omaehtoisista opinnoista, joissa 

kielitaidon osa-alueiden arvioiden keskiarvo on vähintään B1.  

4) Todistus suomen kielellä suoritetusta toisen asteen tutkinnosta, jossa suomi toisena kielenä 

arvosana vastaa vähintään tasoa B1 

5) Todistus korkeakoulututkinnosta tai -opinnoista 

a. hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi tai 

b. hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön tai hyväksytyn 

kypsyysnäytteen suomeksi tai 

c. hakija on suorittanut suomen kielessä vähintään 60 op / 35 ov korkeakouluopinnot tai 

d.  hakija on suorittanut korkeakoulussa tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka 

osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään 

arvosanalla tyydyttävä. 

 

3. Opinnot 

 

Koulutukseen valittavalla on oltava Opetushallituksen päätös, jossa ulkomailla suoritetut opinnot 

on rinnastettu varhaiskasvatuksen opettajan tai lastentarhanopettajan kelpoisuuteen ja jossa 

edellytetään täydentäviä opintoja.  

 

Mikäli tutkinnon rinnastaminen on vireillä eikä päätöstä ole vielä tehty hakuajan päättymiseen 

mennessä, voi päätöksen toimittaa hakuajan jälkeen, kuitenkin viimeistään koulutuksen 

alkaessa. 

 

Selvitys, josta käy ilmi rinnastamisprosessin vaihe (esim. kopio OPH:n sähköpostiviestistä, jossa 

ilmoitetaan, että hakemus on otettu käsittelyyn) tulee toimittaa hakemuksen liitteenä viimeistään 

25.4.2023. 

 

Valintamenettely 

 

Koulutukseen valitaan 12 opiskelijaa. 

 

Opiskelijat valitaan koulutukseen valintakokeesta saatavien yhteispisteiden perusteella. Koe 

koostuu kirjallisesta aineistokokeesta, ryhmätehtävästä ja yksilöhaastattelusta. Valintapisteet 

jakautuvat seuraavasti: 

● keskustelumuotoinen ryhmätehtävä, 0 - 5 pistettä 

● yksilöhaastattelu, 0 - 5 pistettä 

● kirjallinen aineistokoe, 0 - 5 pistettä 



   

 

Valintakokeen tavoitteena on saada käsitys hakijan motivaatiosta, vuorovaikutustaidoista ja 

kehitysvalmiuksista. Valintakokeessa arvioidaan myös hakijan kielitaidon riittävyyttä opinnoista 

suoriutumiseksi. Kaikki arvioinnin osat on suoritettava hyväksytysti (vähintään 1 piste/osio) 

 

Kaikki hakukelpoiset tai ehdollisesti hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen 

sähköpostitse 2.5.2023.  

 

Valintakoe järjestetään 9.5.2023 Turun yliopiston tiloissa Turussa. Valintakokeen aikataulu ja 

paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa. 

 

Koulutuksen aikataulu 

 

Hakuaika koulutukseen on 1.2.–25.4.2023. Koulutus alkaa orientaatiolähijaksolla 2.–4.8.2023. 

Elokuussa järjestetään kieliopintojen kirjallisen ja suullisen taidon opintojaksot. Kaikki kieliopinnot 

suoritetaan 31.5.2024 mennessä. 

 

Varhaiskasvatuksen ammatillisen aineiden opintojaksot määräytyvät kullekin opiskelijalle 

määrättyjen täydentävien opintojen mukaisesti. Ensimmäiset opintojaksot aloitetaan 

syyslukukaudella 2023. 

 

Vastuuhenkilöt 

yliopistonlehtori Anne Sorariutta, Opettajankoulutuslaitos 

suunnittelija Heli Kamppari, Brahea-keskus 

 

 

 

Valintaperusteet on hyväksytty kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnassa 26.10.2022. 
 

 


