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OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA 
  

 Sivuaineiden valintaperusteet 2020 

  
  
  

A. Yleiset valintaperusteet   
 

Opettajankoulutuslaitoksessa Raumalla järjestetään sivuaineopetusta lukuvuonna 2020–2021 seuraavissa 
aineissa: 

- Alkukasvatuksen perusopinnot   25 op 
- Erityispedagogiikan perusopinnot   25 op 
- Kasvatustieteen perusopinnot   25 op 
- Kuvataidekasvatuksen perusopinnot  25 op 
- Käsityökasvatuksen perusopinnot  25 op 
- Käsityökasvatuksen aineopinnot  35 op 
- Käsityökasvatuksen syventävät opinnot  80 op 
- Liikunnan perusopinnot   25 op 
- Musiikkikasvatuksen perusopinnot 25 op 
- Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja   
aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot  60 op 
-  Taito- ja taidekasvatus varhaiskasvatuksessa 25 op 

 
Lisäksi sivuainehaussa voi hakea luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan järjestämiin OKL:n opiskelijoille 
suunnattuihin biologian perusopintoihin.   
 
Terveystiedon perusopinnot 25 op tarjotaan OKL:n Turun kampuksella ja opintoihin haetaan Turun 
kampuksen sivuainehaussa, ks. lisätietoa verkkosivulta 
www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-tiedekunta/opiskelu/muu-koulutustarjonta. 
  
OKL:n Rauman kampuksen opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa seuraavia laitoksen toteuttamien 
sivuaineiden aineopintoja:  

- Liikunnan aineopinnot 35 op (opetuksesta noin puolet Raumalla ja puolet Turussa) 
- Terveystiedon aineopinnot 35 op (opetus Turussa) 

 
Luokanopettajaopiskelijat ja käsityön aineenopettajaopiskelijat voivat valita sivuaineekseen myös 
erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot eli erityisopettajan opinnot 60 op, 
kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelman opiskelijat puolestaan erityisopettajan opinnot 60 op 
varhaiskasvatuksen opettajille. Erityisopettajan opintoihin järjestetään erillinen haku, ks. lisätietoa 
verkkosivulta www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-tiedekunta/opiskelu/muu-koulutustarjonta. 
 
Opiskelijat voivat lisäksi suorittaa sivuaineita Turun yliopiston muissa tiedekunnissa. Valintaperusteet on 
esitetty kunkin tiedekunnan verkkosivuilla. Sivuaineita valittaessa on syytä tiedostaa kaksoiskelpoisuuden 
hankkimisen hyödyt. 

 

 
 
 

http://www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-tiedekunta/opiskelu/muu-koulutustarjonta
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Hakeminen  
 
Rauman kampuksella tarjottaviin OKL:n sivuaineisiin haetaan sähköisellä lomakkeella verkkosivulla 
www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-tiedekunta/opiskelu/muu-koulutustarjonta. Hakuaika alkaa 
13.1.2020 klo 8.00 ja päättyy 3.2.2020 klo 12.00. Yksityiskohtaisemmat valintaperusteet ja hakumenettelyt 
on esitelty erikseen kunkin sivuaineen kohdalla.  
 
Hakulomakkeessa opiskelijalla on mahdollisuus ilmoittaa, onko hän halukas siirtymään toisen kampuksen 
vastaavaan sivuaineryhmään, jos ryhmää ei muodostu omalle opiskelukampukselle tai ryhmä muodostuisi 
jommallekummalle kampukselle vain hakijat yhdistämällä. Mikäli OKL:n opiskelija hakee samaan 
sivuaineeseen laitoksen kummallekin kampukselle, huomioidaan hänet ensisijaisesti oman 
opiskelukampuksen sivuainevalinnassa. 
 
Voidakseen tulla valituksi opintoihin opiskelijan tulee suorittaa ao. sivuaineen mahdollinen aineistokoe, 
teoskuulustelu tmv. hyväksytysti.  
 

Sivuainekiintiöt 
 
OKL:n opiskelija voi suorittaa OKL:n tuottamista sivuaineista  

- kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma: enintään yhden perus- ja 
aineopintokokonaisuuden TAI kaksi perusopintokokonaisuutta  

- käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma: enintään yhden perusopintokokonaisuuden ja yhden 
perus- ja aineopintokokonaisuuden TAI kolme perusopintokokonaisuutta 

- luokanopettajan tutkinto-ohjelma: enintään yhden perusopintokokonaisuuden ja yhden perus- ja 
aineopintokokonaisuuden TAI kolme perusopintokokonaisuutta  

o pelkkään maisterin tutkintoon hyväksyt: enintään yhden perus- ja 
aineopintokokonaisuuden TAI kaksi perusopintokokonaisuutta  

- varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma: enintään kaksi perusopintokokonaisuutta  
 
Luokanopettajan tutkinto-ohjelmassa / käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelmassa / kasvatustieteen 
(varhaiskasvatus) maisteriohjelmassa opintonsa syksyllä 2013 ja sen jälkeen aloittavien osalta 
erityisopettajan opinnot 60 op rinnastetaan OKL:n sivuaineen perus- ja aineopintokokonaisuudeksi. 
 
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelmassa perusopetuksessa opetettavien aineiden ja 
aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op rinnastetaan OKL:n sivuaineen perus- ja 
aineopintokokonaisuudeksi. 
 
Rauman kampuksella toteutettavia erityispedagogiikan perusopintoja ei rinnasteta OKL:n tuottamaksi 
sivuainekokonaisuudeksi.  
 
Sivuaineryhmään voidaan valita em. sivuainekiintiönsä käyttänyt opiskelija siinä tapauksessa, että ryhmässä 
on tilaa niiden opiskelijoiden jälkeen, joiden sivuainekiintiö ei vielä ole täynnä. 
 

Sivuainemoduulit 
 
Sivuaineet on jaettu kahteen moduuliin:  

1) erityispedagogiikan perusopinnot, käsityökasvatuksen perusopinnot, liikunnan perusopinnot, 
perusopetuksessa opettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (2. vuosi) 

http://www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-tiedekunta/opiskelu/muu-koulutustarjonta


Hyväksytty  3 (8) 
Kasvatustieteiden tiedekunnan  
johtokunnassa 
 

 

23.10.2019   

 

Turun yliopisto | Kasvatustieteiden tiedekunta 

20014 Turun yliopisto 
Puhelin 029 450 5000 utu.fi/edu 

 

2) alkukasvatuksen perusopinnot, kuvataidekasvatuksen perusopinnot, musiikkikasvatuksen 
perusopinnot, taito- ja taidekasvatus varhaiskasvatuksessa, liikunnan aineopinnot, 
käsityökasvatuksen aineopinnot, perusopetuksessa opettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien 
monialaiset opinnot (1. vuosi)  

 
Opiskelija voi opiskella samana lukuvuonna enintään kahden Rauman kampuksella järjestettävän OKL:n 
sivuaineen opintoja. Opiskelija voi tulla valituksi kummastakin moduulista yhteen aineeseen. Samassa 
sivuainemoduulissa olevien aineiden opetus järjestetään samaan aikaan. Luonnontieteiden ja tekniikan 
tiedekunnan järjestämät OKL:n opiskelijoille suunnatut biologian perusopinnot noudattavat pääosin 1. 
sivuainemoduulin opetusaikoja. Mikäli opiskelija tulee valituksi 1. sivuainemoduulin aineen lisäksi biologian 
perusopintoihin, tulee hänellä olla mahdollisten ajallisten päällekkäisyyksien vuoksi valmius vastaavaan 
biologian itseopiskeluun. 
 
Mikäli opiskelija hakee useampaan samassa sivuainemoduulissa olevaan sivuaineeseen ja olisi tulossa 
valituksi niihin, paremmalle sijalle nimetty sivuaine katsotaan opiskelijan ensisijaiseksi valinnaksi. Muussa 
tapauksessa sivuaineille asetetulla järjestyksellä ei ole merkitystä.  
 

Valintajärjestys 
 
Etusija Rauman kampuksella tarjottavien OKL:n sivuaineiden valinnassa on OKL:n Rauman kampuksen 
perustutkinto-opiskelijoilla (huom. kohta 2), lukuun ottamatta käsityökasvatuksen perusopintoja, jossa 
etusijalla ovat OKL:n kummankin kampuksen perustutkinto-opiskelijat. Mikäli sivuainepaikat eivät täyty 
kampuksen omista perustutkinto-opiskelijoista, voidaan paikat täyttää seuraavassa järjestyksessä muilla 
hakijaryhmillä ottaen huomioon sivuainekohtaiset valintaperusteet: 

1. OKL:n Turun kampuksen perustutkinto-opiskelijat 
2. OKL:lle pelkkään KM-tutkintoon (140 op) hyväksyt opiskelijat 
3. kasvatustieteiden tiedekunnan muut tutkinto-opiskelijat 
4. kasvatustieteiden tiedekunnasta valmistuneet tutkinnon täydentäjät 
5. Turun yliopiston muut tutkinto-opiskelijat 
6. Turun yliopistosta valmistuneet muut tutkinnon täydentäjät 
7. käsityökasvatuksen aineopintoihin hakevat JOO-opiskelijat 
8. erillisopiskelijat 

 

Sivuaineryhmän muodostaminen 
 
Sivuaineopintoryhmään valittuja tulee olla vähintään kymmenen, jotta ryhmä perustetaan. Näiden 
opiskelijoiden tulee olla OKL:n perustutkinto-opiskelijoita, joiden sivuainekiintiö ei ole täynnä. Ryhmän 
perustamisen edellytyksenä on, että sen minimikoko täyttyy kevään haussa. Poikkeuksena on 
käsityökasvatuksen aineopinnot, joissa sivuaineopiskelijat suorittavat opintonsa pääaineopiskelijoiden 
ryhmissä. Mikäli hakijoita on runsaasti, laitos voi perustaa sivuaineeseen kaksi ryhmää laitoksen resurssien 
niin salliessa. Biologian perusopintojen ryhmäkoko määräytyy ko. laitoksen sääntöjen mukaan. 
 
Opintoihin valittavien opiskelijoiden määrään vaikuttaa niiden opiskelijoiden määrä, jotka vuonna 2019 on 
hyväksytty opintoihin ja jotka ovat lykänneet opintojen aloittamista syyslukukauteen 2020. 
 

Tulosten julkaiseminen 
 
Sivuaineiden valinnan tulos julkaistaan 20.3.2020. Valinnan tuloksesta tiedotetaan sivuainehaussa hakeneille 
myös sähköpostitse: Turun yliopiston opiskelijoille utu-osoitteeseen ja muille hakijoille hakulomakkeessa 
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ilmoitettuun osoitteeseen. Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua 
kasvatustieteiden tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuaika päättyy 3.4.2020 
klo 15.00. 
  

Opiskeluoikeuden käyttö 
 
Sivuaineopintoihin hyväksytyn tulee ilmoittaa 16.4.2020 mennessä opiskelupaikan vastaanottamisesta, 
perumisesta tai lykkäyksestä. Linkki sähköiseen lomakkeeseen lähetetään valinnan tulosta koskevassa 
sähköpostissa. Mikäli opiskelijan vahvistusta ei saada 16.4.2020 mennessä, katsotaan hänen luopuneen 
opiskelupaikastaan. Mikäli opiskelija haluaa tämän jälkeen luopua vastaanottamastaan sivuainepaikasta, 
tulee se tehdä 28.8.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen oporauma@utu.fi. Tämän määräajan jälkeen 
peruttu sivuainepaikka katsotaan käytetyksi sivuainemahdollisuudeksi (ks. sivuainekiintiöt). 
 
Mahdolliset vapautuneet sivuainepaikat täytetään ensisijaisesti varasijan saaneilla ja toissijaisesti 
täydentävässä haussa hakeneilla opiskelijoilla. Varasijalta opintoihin valitulle lähetetään tieto hyväksymisestä 
sähköpostitse (Turun yliopiston opiskelijat: utu-osoite; muut hakijat: hakulomakkeessa ilmoitettu osoite). 
 
Valituksi tulleella on oikeus suorittaa opinnot lukuvuonna 2020–2021. Perusopetuksessa opetettavien 
aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin 60 op myönnetään opiskeluoikeus kahdeksi 
lukuvuodeksi. Perustellusta syystä (sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus, äitiys-, isyys-, vanhempain- 
tai hoitovapaa, apurahan/stipendin avulla tapahtuva ulkomailla opiskelu, tutkinto-ohjelmaan/opintoihin 
sisältyvä harjoittelu) opiskelija voi anoa opiskelupaikkansa lykkäämistä syyslukukauteen 2021. Lykkäystä 
anotaan 16.4.2020 mennessä em. paikanvastaanottolomakkeella ja lykkäysperusteesta tulee liittää 
dokumentti lomakkeeseen. Opinto-oikeuden lykkääminen ei takaa sitä, että sivuaine tarjotaan seuraavana 
lukuvuotena (ks. ryhmän perustamisen edellytykset). 
 
Mikäli opiskelija ei suorita opintoja loppuun lukuvuoden 2020–2021 aikana, tulee hänen sopia opintojen 
loppuun suorittamisesta ao. sivuaineen vastuuhenkilön kanssa. 
 

Täydennyshaku 
 
Kevään haussa täyttämättä jääneisiin paikkoihin järjestetään täydennyshaku 1.6.2020 klo 8.00–3.8.2020 klo 
15.00. Haku tapahtuu verkkosivulla www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-tiedekunta/opiskelu/muu-
koulutustarjonta. Mahdollisten teoskuulustelujen, ennakkotehtävien tmv. aikatauluista tiedotetaan ennen 
hakuajan päättymistä. Sivuainekohtaiset valintaperusteet ovat täydennyshaussa samat kuin kevään 
sivuainehaussa. Mikäli hakija on jo kevään 2019 sivuainehaussa suorittanut ao. sivuaineen teoskuulustelun, 
ennakkotehtävän tmv., hän voi halutessaan hyödyntää ko. suorituksen täydennyshaussa.  
 
Täydennyshaun valinnan tulos julkaistaan viimeistään 14.8.2020. Valinnan tuloksesta tiedotetaan hakijoille 
sähköpostitse (Turun yliopiston opiskelijat: utu-osoite; muut hakijat: hakulomakkeessa ilmoitettu osoite). 
Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua kasvatustieteiden tiedekunnalta 14 
päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuaika päättyy 28.8.2020 klo 15.00. Opiskeluoikeuden käyttöä 
koskevat asiat: ks. kevään haku (paikanvastaanottoaika täydennyshaussa päättyy 28.8.2020 klo 15.00). 
 
 

  

mailto:oporauma@utu.fi
http://www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-tiedekunta/opiskelu/muu-koulutustarjonta
http://www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-tiedekunta/opiskelu/muu-koulutustarjonta
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B. Ainekohtaiset valintaperusteet 

 
Huom. Sähköpostiviestintä tapahtuu Turun yliopiston opiskelijoiden osalta utu-sähköpostiosoitteeseen ja muiden 
hakijoiden osalta hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.  

 

Alkukasvatuksen perusopinnot 25 op 
 
Opintoihin valitaan enintään 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.  
 

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op 
 
Opintoihin valitaan enintään 100 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op 
 
Opintoihin valitaan enintään 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kasvatustieteen perusopintoja voi 
hakeutua suorittamaan Turun yliopiston muussa tiedekunnassa opiskeleva perustutkinto-opiskelija.  
 

Kuvataidekasvatuksen perusopinnot 25 op  
 
Opintoihin valitaan enintään 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.  

 

Käsityökasvatuksen perusopinnot (opetettavana aineena käsityö) 25 op 
 
Opintoihin valitaan enintään 32 opiskelijaa. Mikäli hakijoita on enemmän kuin 32, valinta tapahtuu 
ennakkotehtävän perusteella. Hakijoille tiedotetaan sähköpostitse viimeistään 7.2.2020, mikäli 
ennakkotehtävä tarvitaan. Ennakkotehtävän avulla arvioidaan hakijan soveltuvuutta, koulutettavuutta sekä 
motivaatiota opiskella käsityön aineenopettajan työssä tarvittavia tietoja ja taitoja. Ennakkotehtävä: Ota 
kuva valmistamastasi käsityötuotteesta. Kerro tuotteen tarina. Erittele tuotteen pohjalta käsityön oppimisen 
merkityksiä ja käsityön opettamisen kehittämistarpeita. Kokoa tehtävä sähköisen posterin muotoon. 
Ennakkotehtävä tulee palauttaa sähköpostilla 2.3.2020 mennessä osoitteeseen oporauma@utu.fi. 
 

Käsityökasvatuksen aineopinnot (opetettavana aineena käsityö) 35 op 
 
Opintoihin valitaan enintään 23 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelija voi hakea 
käsityökasvatuksen aineopintoihin, kun hänellä on suoritettuna käsityökasvatuksen perusopinnoista 
vähintään 20 op. Mikäli hakija on suorittanut perusopinnot pelkästään teknisessä tai tekstiilityössä, tulee 
hänen täydentää perusopintojaan. Täydentämisen voi tehdä aineopintojen kanssa samaan aikaan. 
Suoritusten on oltava opintorekisterissä 25.5.2020 mennessä. Valinta on ehdollinen siihen saakka. 
 
 

Käsityökasvatuksen syventävät opinnot (opetettavana aineena käsityö) 80 op 
 
Opintoihin valitaan enintään 9 käsityökasvatuksen aineopinnot suorittanutta opiskelijaa 
ilmoittautumisjärjestyksessä.  

 
 

mailto:oporauma@utu.fi


Hyväksytty  6 (8) 
Kasvatustieteiden tiedekunnan  
johtokunnassa 
 

 

23.10.2019   

 

Turun yliopisto | Kasvatustieteiden tiedekunta 

20014 Turun yliopisto 
Puhelin 029 450 5000 utu.fi/edu 

 

Liikunnan perusopinnot 25 op 
 
Opintoihin valitaan enintään 24 opiskelijaa. Valinnan edellytyksenä on: 

1. Liikunnan näyttökokeen suorittaminen. Näyttökokeen läpäiseminen edellyttää onnistumista viidessä 
liikuntatehtävässä kuudesta. Liikuntatehtävät kattavat eri liikuntamuotoja. 

 Kevään haku: Liikunnan näyttökokeen suoritusmahdollisuus on 13.1.2020 klo 16.30 Rauman 
normaalikoulun liikuntasalissa. Näyttökokeeseen ilmoittaudutaan 10.1.2020 klo 14.00 mennessä 
sähköpostitse Kimmo Koivistolle (kimmo.koivisto@utu.fi).  

 Täydennyshaku: Liikunnan näyttökokeen suoritusmahdollisuus on 11.8.2020 klo 16.00 Rauman 
normaalikoulun liikuntasalissa. Näyttökokeeseen ilmoittaudutaan 26.7.2020 klo 14.00 mennessä 
sähköpostitse Kimmo Koivistolle (kimmo.koivisto@utu.fi). 

2. Hyväksytysti osoitettu 200 metrin uimataito (LUOT3584/ROKL0811 Liikunta -opintojakson 
yhteydessä tai erillisellä todistuksella, joka tulee toimittaa ao. haun näyttökoetilaisuuteen) 

 
Jos hakukriteerit täyttäviä, hakijastatukseltaan samanarvoisia hakijoita on enemmän kuin paikkoja on 
haettavana, järjestetään erillinen liikehallintakykyjen arviointi. Arvioinnissa huomioidaan hakijan 
maksimitulos neljässä liikehallintatehtävässä. 

 Kevään haku: Arvioinnista ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse 17.2.2020 mennessä. 
Liikehallintakykyjen arviointi järjestetään 25.2.2020 klo 16.30 Rauman normaalikoulun 
liikuntasalissa. 

 Täydennyshaku: Arvioinnista ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse 7.8.2020 mennessä. 
Liikehallintakykyjen arviointi järjestetään 11.8.2020 klo 17.00 Rauman normaalikoulun 
liikuntasalissa. 

 

Musiikkikasvatuksen perusopinnot 25 op 
 
Opintoihin valitaan enintään 16 opiskelijaa.  Valinta suoritetaan näyttökokeen (15 min) perusteella. 
Näyttökoe järjestetään 13.2.2020 klo 10.00 alkaen Rauman kampuksen musiikin tiloissa. Näyttökokeessa 
hakija esittää itse valitsemansa näytteen laulaen ja samalla itseään säestäen. Lisäksi hakija voi esitellä muiden 
instrumenttien osaamistaan. Näyttökokeessa arvioidaan koulutettavuutta ja katsotaan eduksi monipuolisuus 
soittonäytteissä. Näyttökokeen sisällön ja ajankäytön hakija suunnittelee ja harjoittelee etukäteen. Muut 
kuin luokanopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijat esittävät lisäksi näytteen koskettimien soitossa. 

 
 
Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 
op  
 
Opintoihin valitaan enintään 20 opiskelijaa kahdessa kiintiössä:  

1. kiintiössä valitaan 16 käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijaa ja  
2. kiintiössä valitaan 4 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta erillisopiskelijaa. 

Opiskelijat valitaan aineistokokeen ja haastattelun perusteella molempiin kiintiöihin erikseen. Mikäli toinen 
kiintiö jää vajaaksi, voidaan vapaaksi jääneet opiskelupaikat täyttää toisen kiintiön opiskelijoilla.   
 
Kiintiössä 1 hakijalta edellytetään oman pääaineen opintoja vähintään 40 op. Suoritusten on oltava 
opintorekisterissä 25.5.2020 mennessä. Valinta on ehdollinen siihen saakka. 
 
Kiintiössä 2 voivat hakea henkilöt, joilla on perusopetuksessa opetettavan aineen aineenopettajan 
kelpoisuus, tai ne, jotka ovat suorittaneet kasvatustieteen maisterin tutkinnon ja opettajan pedagogiset 

mailto:kimmo.koivisto@utu.fi
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opinnot. Erilliset monialaiset opinnot ovat ensisijainen väylä saada luokanopettajan kelpoisuus kyseisillä 
henkilöillä. Opinnot suoritetaan kahdessa vuodessa. Opinnot edellyttävät läsnäoloa Raumalla. 
 
Aineistokoe perustuu ajankohtaiseen kasvatus- ja opetusalan artikkeliin. Aineistokokeessa arvioidaan hakijan 
kykyä jäsentää ja hahmottaa annettua tekstiä. Haastattelussa arvioidaan erityisesti hänen yleistä 
soveltuvuuttaan luokanopettajan työhön perusopetuksen luokilla 1-6. 
 
Valintakoe järjestetään 5.3.2020. Aineistokoe on klo 10–12 ja valintahaastattelut klo 12.15 alkaen. Kaikkien 
hakijoiden tulee osallistua valintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Lisäksi kunkin hakijan tulee kirjoittaa 
yhden sivun laajuinen CV-tyyppinen kuvaus elämänkokemuksestaan, jonka katsoo olevan hänelle avuksi 
opettajan työssä perusopetuksen vuosiluokilla 1-6. CV tulee toimittaa 28.2.2020 mennessä sähköpostin 
liitteenä osoitteeseen oporauma@utu.fi. 
 
Valinta perustuu aineistokokeen ja haastattelun yhteispistemäärään. Aineistokokeen pistemäärä on 0-10 p 
ja haastattelun 0-20 p. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava aineistokokeesta vähintään 3 p ja 
haastattelusta vähintään 12 p. Mikäli hakijat saavat saman yhteispistemäärän, heidän keskinäinen 
valintajärjestyksensä määritetään haastattelupäivään 7.3. mennessä opintorekisteriin merkittyjen opettajan 
pedagogisten opintojen perusteella. Etusijalle asetetaan hakija, joka on suorittanut opintopisteinä enemmän 
opettajan pedagogisia opintoja. Mikäli tasapisteissä olevilla hakijoilla on yhtä paljon opettajan pedagogisia 
opintoja, etusijalla on hakija, jonka opettajan pedagogisten opintojen opintojaksojen arvosanojen 
opintopisteillä painotettu keskiarvo on korkeampi. 
 

Taito- ja taidekasvatus varhaiskasvatuksessa 25 op  
 
Opintoihin valitaan enintään 40 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.  
 
 

 
Lisätietoa sivuaineiden perusopinnoista 
 
Rauman kampuksella toteutettavien OKL:n sivuaineiden haku- ja valintaprosessia sekä tuloksia ja 
opiskelupaikan vastaanottoa koskeviin tiedusteluihin vastaa koulutussuunnittelija Pirjo Lehti  
(oporauma@utu.fi).  
 
Rauman kampuksella toteutettavien OKL:n sivuaineiden opetusta ja opintojen sisältöä koskeviin 
tiedusteluihin vastaa ko. sivuaineen vastuuhenkilö: 

 alkukasvatus: yliopistonlehtori Serja Turunen 

 erityispedagogiikka: yliopisto-opettaja Marita Neitola 

 kuvataidekasvatus: yliopisto-opettaja Maija Esko 

 käsityökasvatus: 
o perusopinnot: yliopisto-opettajat Satu Grönman ja Matti Pirttimaa 
o aineopinnot: yliopistonlehtori Marja-Leena Rönkkö ja lehtori Mika Metsärinne 
o syventävät opinnot: professori Eila Lindfors 

 liikunta: yliopisto-opettaja Kimmo Koivisto 

 musiikkikasvatus: yliopisto-opettaja Anneli Pere 

 perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot: 
yliopistonlehtori Sari Yrjänäinen 

 taito- ja taidekasvatus varhaiskasvatuksessa: professori Inkeri Ruokonen 
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 biologia: lehtori Kai Ruohomäki 
 
>> ks. yhteystiedot verkkosivulta www.utu.fi/haku/Sivut/people.aspx  

 
Kasvatustieteiden tiedekunnan intranetsivut: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/edu  
Kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivut: www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-tiedekunta 
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