
Matematiikan, fysiikan tai 
kemian aineenopettaja ja 
luokanopettaja



Työllistyminen



Haluatko 
luokan-
opettajaksi? 

Kiinnostavatko 
myös 
luonnontieteet?

Tässä koulutuksessa:

- Valmistut 
luokanopettajaksi

- Olet pätevä matematiikan, 
fysiikan tai kemian 
aineenopettaja

- 20 op lisäopiskelulla saat 
myös toisen opetettavan 
aineen

- Olet pätevä opettaja
esikoulusta lukioon ja
ammattikouluun



Opintojen 
rakenne

Luonnontieteiden 
kandidaatti

180 op

Matematiikka, 
fysiikka tai 

kemia
70 op

Monialaiset 
opinnot
60 op

Sivuaine 
(ma, fy tai ke)

40 op*

Kielet
10 op

Filosofian 
maisteri
120 op

Matematiikka, 
fysiikka tai 

kemia
60 op

Pedagogiset 
opinnot
60 op

*Opiskelemalla 

20 op lisää saat 

pätevyyden myös 

tähän aineeseen



Pääaine (ma, fy tai ke)

• Samat perus- ja aineopinnot 
kuin muillakin saman 
pääaineen opiskelijoilla

• Maisterivaiheessa myös
tiedekunnan monitieteisiä
kursseja

• Pro gradu voi olla myös 
opetuksen tutkimusta

Kasvatustiede

• Monialaiset sisältävät samat 
perusopetuksessa 
opetettavien aineiden ja 
aihekokonaisuuksien 
opinnot kuin 
luokanopettajilla

• Pedagogiset sisältävät 
samat pedagogiikan opinnot 
kuin aineenopettajilla

Opintojen sisältö



FYSIIKKA KEMIA MATEMATIIKKA

1 vuosi Fysiikka 35 op Kemia 35 op Matematiikka 35 op

Matematiikka 25 op Matematiikka tai fysiikka 25 op Kemia tai fysiikka 25 op

Englanti 2 op Englanti 2 op Englanti 2 op

2 vuosi
Fysiikka 25 op Kemia 25 op Matematiikka 25 op

Matematiikka 5 op Matematiikka tai fysiikka 25 op Kemia tai fysiikka 25 op

Monialaiset opinnot 25 op Monialaiset opinnot 25 op Monialaiset opinnot 25 op

Ruotsi 4 op Ruotsi 4 op Ruotsi 4 op

3 vuosi
Fysiikka 10 op Kemia 10 op Matematiikka 10 op

Matematiikka 10 op Matematiikka tai fysiikka 10 op Kemia tai fysiikka 10 op

Monialaiset opinnot 35 op Monialaiset opinnot 35 op Monialaiset opinnot 35 op

Suomi 4 op Suomi 4 op Suomi 4 op

4 vuosi Pedagogiset opinnot 60 op Pedagogiset opinnot 60 op Pedagogiset opinnot 60 op

5 vuosi Fysiikka 60 op Kemia 60 op Matematiikka 60 op

Opintojen ajoitus (suunnitelma)

Pääaine

Kasvatustiede

Sivuaine

Kielet



Muita
huomioita

• Pääaine valitaan heti 
paikan vastaanottamisen 
jälkeen

• Opinnoissa on paljon 
pienryhmätyöskentelyä

• Valmistuttuasi voit 
täydentää opintojasi 
kahden vuoden ajan 

• Koulutus antaa jatko-
opintokelpoisuuden sekä
luonnontieteissä että 
kasvatustieteissä



Ylioppilaille vain todistusvalinta (14 paikkaa)

Kynnysehdot
• Pitkä matematiikka vähintään C tai lyhyt matematiikka vähintään E

• Kemian pääaineen valitsevalla hakijalla tulee lisäksi olla suoritettuna kemia vähintään 
arvosanalla C

Voit saada pisteitä neljästä aineesta
• Äidinkieli

• Matematiikka (pitkä tai lyhyt)

• Painotettuna aineena fysiikka tai kemia

• Yksi hakijalle parhaat pisteet tuottava aine

Kaksivaiheinen valintamenettely
• Todistusvalinta tai valintakoe (painoarvo 50 %)

• Soveltuvuuskoe (sama kuin luokanopettajilla, painoarvo 50 %)

Valintakoe 18.5.2021 klo 9 – 12 (ei ylioppilaille, 2 paikkaa)

Pääsyvaatimukset


