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ERITYISOPETTAJAN OPINNOT* 60 OP VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJILLE
RAUMA, LV. 2019–2020

Opinnot on tarkoitettu hakijoille, joilla on varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus (vähintään
kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia
antavat opinnot tai jota on täydennetty em. opinnoilla TAI lastentarhanopettajan tutkinto).

Opintoihin valitaan enintään 35 opiskelijaa, joista enintään 8 voi olla Turun yliopiston
opettajankoulutuslaitoksen kasvatustieteen (varhaiskasvatuksen) maisteriohjelman (VAKA-maisteriohjelma)
opiskelijoita. Toisen kiintiön jäädessä vajaaksi, paikat voidaan täyttää toisen kiintiön hakijoilla. Opintoihin
vuonna 2019 valittavien opiskelijoiden määrään vaikuttaa vuonna 2018 hyväksytyistä uusista opiskelijoista
lukuvuodeksi 2018–2019 lykkäystä saaneiden opiskelijoiden määrä. Opinnot järjestetään Raumalla.

* Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Hakeminen (hakuaika päättyy 31.1.2019)

Opintoihin haetaan sähköisellä hakulomakkeella https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-
tiedekunta/opiskelu/muu-koulutustarjonta. Hakuaika päättyy 31.1.2019 klo 15.00.

Hakukelpoisuus

Hakijalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus (vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto,
johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai jota on täydennetty
em. opinnoilla TAI lastentarhanopettajan tutkinto). Myös keväällä 2019 kasvatustieteen kandidaatin
tutkinnon lastentarhanopettajan koulutuksessa suorittava voi hakea opintoihin. Tutkinto tulee olla suoritettu
31.5.2019 mennessä, johon mennessä myös tutkintotodistus tulee toimittaa opettajankoulutuslaitoksen
Rauman kampuksen opintoasioihin (Seminaarinkatu 1, Rauma). Valinta on ehdollinen, kunnes
tutkintotodistus on toimitettu.

Lisäksi hakijalla tulee olla hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Hakijalta, jolla on suomenkielinen
koulusivistys, ei edellytetä hakuvaiheessa erikseen suomen kielen taidon osoittamista (ei erillistä todistusta
suomenkielisestä koulusivistyksestä). Hakijalta, jonka koulusivistys on muulla kuin suomen kielellä,
edellytetään suomen kielen taidon osoittamista. Lisätietoja kielitaidon osoittamisesta on valintaperusteiden
sivulla 3.

Valintamenettely (aineistokoe 14.2.2019, yksilöhaastattelu ja ryhmätilanne 4.4.2019)

Valintamenettely sisältää esivalinnan sekä valinnan toisen vaiheen (yksilöhaastattelu ja ryhmätilanne).
Turun yliopiston VAKA-maisteriohjelman kiintiön hakijat osallistuvat pelkästään valinnan toiseen vaiheeseen.

1) Esivalinta

Esivalinnan pisteet (0–30 pistettä) muodostuvat aineistokokeesta (0–20 pistettä) ja erityispedagogiikan
yliopistollisten opintokokonaisuuksien pisteistä (0–10 pistettä).
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Aineistokoe järjestetään 14.2.2019 klo 14.00–16.15 opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella
(Seminaarinkatu 1, Rauma). Aineisto jaetaan koetilaisuudessa. Aineistokoe tulee suorittaa hyväksytysti (väh.
3/20 pistettä), jotta hakija voi tulla kutsutuksi valinnan toiseen vaiheeseen. Aineistokokeeseen ei lähetetä
erillistä kutsua.

Erityispedagogiikan opinnoista saa esivalinnassa pisteitä seuraavasti:
- perusopinnot väh. 25 op / 15 ov 3 p
- perus- ja aineopinnot väh. 60 op / 35 ov 5 p
- perus-, aine- ja syventävät opinnot 10 p

2) Toinen vaihe

Esivalinnan perusteella kutsutaan enintään 60 hakijaa valinnan toiseen vaiheeseen. Valinnan toisen vaiheen
muodostaa yksilöhaastattelu (0-10 pistettä) ja ryhmätilanne (0-10 pistettä).

Yksilöhaastattelu ja ryhmätilanne järjestetään 4.4.2019 opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella
(Seminaarinkatu 1, Rauma). Yksilöhaastatteluun ja ryhmätilanteeseen kutsuttavien lista julkaistaan 8.3.2019
tiedekunnan verkkosivulla https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-tiedekunta/opiskelu/muu-
koulutustarjonta. Lisäksi hakijoille lähetetään kutsu sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun
osoitteeseen. Yksilöhaastattelu perustuu hakijalle annettuun ennakkotehtävään, joka hakijan tulee palauttaa
opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampukselle 15.3.2019 klo 15.00 mennessä. Ennakkotehtävän ohjeet
ilmoitetaan 8.3.2019 valinnan toisen vaiheen kutsun yhteydessä.

Hakijat valitaan opintoihin valintamenettelyn toisen vaiheen pistemäärän (0–20 p.) perusteella.
Voidakseen tulla valituksi opintoihin, on sekä yksilöhaastattelu että ryhmätilanne on suoritettava
hyväksytysti (väh. 3/10 pistettä/osio).

Mikäli usealla hakijalla on sama pistemäärä, eikä kaikkia hakijoita voida kiintiön täyttymisen vuoksi valita,
hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ryhmätilanteen pistemäärän perusteella. Mikäli em.
valintamenettely ei tuota eroa ko. hakijoiden välille, kaikki ko. hakijat valitaan.

Valintamenettelyn tavoitteena on saada käsitys hakijan koulutettavuudesta ja soveltuvuudesta
erityisopetuksen tehtäviin, erityisesti varhaiskasvatuksen alueella.

Tulosten julkistaminen ja opiskeluoikeuden käyttö

Tulokset julkaistaan 26.4.2019 kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivulla
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-tiedekunta/opiskelu/muu-koulutustarjonta. Lisäksi
opintoihin valituille hakijoille lähetetään sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen tieto
valinnan tuloksesta sekä linkki sähköiseen opiskelupaikan vastaanottolomakkeeseen. Mikäli peruutuksia
tulee, lähetetään varasijalta opintoihin valitulle tieto hyväksymisestä sähköpostitse hakulomakkeessa
ilmoitettuun osoitteeseen. Valintaan tyytymättömän on mahdollisuus jättää kirjallinen oikaisupyyntö
kasvatustieteiden tiedekunnalle 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta.

Hakijan on ilmoitettava 14.6.2019 klo 15.00 mennessä ottaako hän opiskelupaikan vastaan (sähköisellä
lomakkeella, jonka linkki on lähetetty hyväksymiskirjeen yhteydessä). Mikäli vahvistusta ei saada 14.6.2019
klo 15.00 mennessä, katsotaan hyväksytyn luopuneen opiskelupaikastaan. Perustellusta syystä (sairaus,
varusmies-/siviilipalvelus, raskaus, äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaa sekä VAKA-maisteriohjelman
opiskelijoilla lisäksi apurahan/stipendin avulla tapahtuva ulkomailla opiskelu tai koulutukseen sisältyvä
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harjoittelu ulkomailla) opiskelija voi anoa opiskelupaikkansa lykkäämistä lukuvuoteen 2020–2021. Lykkäystä
anotaan em. lomakkeella. Lykkäysanomus liitteineen on toimitettava kasvatustieteiden tiedekuntaan
14.6.2019 klo 15.00 mennessä.

Opiskelupaikan vastaanotettuaan hakijan on esitettävä opintojen aloituspäivään mennessä alkuperäiset
opiskelutodistukset.

Opiskeluoikeus ja opintojen suorittaminen

Erityisopettajan opintojen opiskeluoikeus myönnetään yhdeksi lukuvuodeksi. Opinnot tulee aloittaa syksyllä
2019. Ainoastaan perustellusta syystä (ks. edellinen kappale) opiskelija voi anoa opiskelupaikan lykkäystä
seuraavaan lukuvuoteen. Opinnot alkavat syyskuussa ja päättyvät toukokuussa. Opinnoista ei peritä maksua.

Turun yliopiston VAKA-maisteriohjelman opiskelijoille opinnot ovat sivuaine-/muita opintoja ja ne liitetään
osaksi kasvatustieteen maisterin tutkintoa. Opettajankoulutuslaitoksen tuottamista sivuaineista VAKA-
maisteriohjelman opiskelija voi valita opintoihinsa opetusresurssien vuoksi enintään kaksi
perusopintokokonaisuutta TAI yhden perus- ja aineopintokokonaisuuden. VAKA-maisteriohjelmassa
opintonsa syksyllä 2013 ja sen jälkeen aloittavien osalta erityisopettajan opinnot (60 op) rinnastetaan OKL:n
sivuaineen perus- ja aineopintokokonaisuudeksi.

Erityisopettajan opintojen opetussuunnitelma on luettavissa sähköisessä opinto-oppaassa:
https://opas.peppi.utu.fi/fi/tutkinto-ohjelma/7557. Opintoihin hyväksytty opiskelija, jolla on pitkä
erityisopettajakokemus (yli 5 vuotta), voi anoa tiedekunnalta erivapautta opettajakokemuksen sekä
suoritettujen opintojen perusteella. Lisätietoja saa kasvatustieteiden tiedekunnasta.

________________________________________________________________________________________________

LISÄTIETOJA HYVÄN SUOMEN KIELEN SUULLISEN JA KIRJALLISEN TAIDON OSOITTAMISESTA HAKIJOILLE, JOIDEN
KOULUSIVISTUS ON MUULLA KUIN SUOMEN KIELELLÄ

Hakijalta, jolla on suomenkielinen koulusivistys*, ei edellytetä hakuvaiheessa erikseen suomen kielen taidon
osoittamista (ei erillistä todistusta suomenkielisestä koulusivistyksestä). Hakijalta, jonka koulusivistys on muulla kuin
suomen kielellä, edellytetään suomen kielen taidon osoittamista jollakin seuraavalla tavalla (ks. laki 424/2003 ja
valtioneuvoston asetus 481/2003, 13 §):

1. valtionhallinnon kielitutkinto (hyvä taito) tai
2. yleinen kielitutkinto (väh. taso 4**) tai
3. ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomi) hyväksytyllä arvosanalla tai
4. ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur tai
5. korkeakoulussa suomen kielellä suoritettu kypsyysnäyte tai
6. korkeakoulututkintoon sisältyvät suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa osoittavat opinnot tai kielikoe

arvosanalla hyvä tai
7. korkeakoulussa suomen kielessä suullisessa ja kirjallisessa taidossa tai korkeakoulun antaman todistuksen

mukaan vastaavassa oppiaineessa suoritetut vähintään 35 opintoviikon/ 60 opintopisteen opinnot tai
arvosanan cum laude approbatur.

* Koulusivistys on suomi, jos hakijalla on suomenkielisen peruskoulun tai lukion päättötodistus, johon sisältyy arvosana
äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä.
** Todistus yleisestä kielitutkinnosta (YKI), jossa vähimmäisvaatimuksena

a. keskitason tutkinnossa: Puheen ymmärtämisen ja tekstinymmärtämisen osakokeiden on oltava vähintään
tasoa 4. Kirjoittamisen ja puhumisen osakokeissa toisen on oltava vähintään tasoa 4 ja toisen on oltava
vähintään tasoa 3;
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b. ylimmän tason tutkinnossa: Kahden osakokeen on oltava vähintään tasoa 5. Näistä toisen on oltava
tuottamisen taidosta (kirjoittaminen tai puhuminen) ja toisen ymmärtämisen taidosta (teksti tai puhe).

c. kielitaidon voi osoittaa yhdistämällä erillisiä YKI-todistuksia niin, että kohdan a) ja/tai b) ehdot täyttyvät.

________________________________________________________________________________________________

OPISKELIJAKSI OTTAMISEN RAJOITUKSET

Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta (ks. tarkemmin
Sora-lainsäädäntö www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/vireilla_koulutus/arkisto/sora/). Rajoitukset
koskevat muun muassa opettajankoulutusta. Opiskelijaksi otettavan on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään oltava
kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus
ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin,
poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä
rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää,
ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös oppilaitoksen
tekemä aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi
hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä
tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja
tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Opiskelijaksi hyväksytyltä tullaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytämään rikostaustaotetta. Ote pyydetään vain niiltä
opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä
pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei
harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset,
tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).
________________________________________________________________________________________________


