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OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 OP 
ERITYISOPETTAJAN OPINNOT* 60 OP  
 
Haku 2020 erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille 
 
Hakuaika päättyy 17.4.2020 klo 15.00 
 
Kasvatustieteiden tiedekunta toteuttaa opettajan pedagogisia opintoja 60 op ja erityisopettajan opintoja 60 
op, jotka kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmassa maisterin tutkinnon suorittaville erityispedagogiikan 
pääaineopiskelijoille tuottavat (erityis)opettajan kelpoisuuden. Opinnot on mahdollista suorittaa myös 
maisterin tutkinnon jälkeen. 
 
Erityispedagogiikan pääaineopiskelija voi hakea samanaikaisesti molempiin opintoihin. Mikäli opiskelija on 
aiemmin suorittanut opettajan pedagogiset opinnot, on saanut niihin opinto-oikeuden tai suorittaa niitä 
parhaillaan, voi hän hakea vain erityisopettajan opintoihin. Halutessaan opiskelija voi hakea vain opettajan 
pedagogisiin opintoihin, jotka antavat ns. laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden (huom. ei laaja-alaisen 
erityisopettajan kelpoisuus).  
 
Opettajan pedagogisiin opintoihin valitaan yhteensä enintään 10 opiskelijaa ja erityisopettajan opintoihin 
yhteensä enintään 10 opiskelijaa.  
 
* Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot  
 
 
Hakukelpoisuus 
 
Opintoihin voivat hakea erityispedagogiikan pääaineopiskelijat. Opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 
10 opintopistettä pääaineen opintoja (erityispedagogiikan perus-, aine- ja syventävät opinnot) hakuajan 
päättymiseen mennessä. Hakukelpoisuus tarkistetaan hakemukseen liitetyistä dokumenteista. 
 
 
Hakeminen 
 

 Opettajan pedagogisiin opintoihin ja/tai erityisopettajan opintoihin haetaan sähköisellä 
hakulomakkeella https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-tiedekunta/opiskelu/muu-
koulutustarjonta. Hakuaika päättyy 17.4.2020 klo 15.00. 

 Hakulomakkeeseen liitetään ennakkotehtävä. Ennakkotehtävä sisältää noin yhden A4:n pituisen 
kirjoitelman aiheesta ”Miksi haluan (erityis)opettajaksi?” ja CV:n, jotka ovat pohjana haastattelulle. 
Jos hakija ei palauta ennakkotehtävää hakuajan päättymiseen mennessä, hän ei voi osallistua 
valintahaastatteluun.  

 Hakulomakkeeseen liitetään lisäksi Turun yliopiston opintosuoritusote. Mikäli hakukelpoisuuteen 
edellytettyjä opintoja on tehty muualla kuin Turun yliopistossa eivätkä opinnot vielä näy TY:n 
opintorekisterissä, liitetään myös muu, esim. avoimen yliopiston opintosuoritusote. 

 
 
Valintamenettely 
 

 Hakija osallistuu valintahaastatteluun 5.-6.5.2020. Sekä opettajan pedagogisiin opintoihin että 
erityisopettajan opintoihin hakeva osallistuu yhteen, yhteiseen valintahaastatteluun. 
Valintahaastattelu on hakijalle yksipäiväinen. 

 Valintahaastatteluun ei lähetetä erillistä kutsua. Hakijan valintahaastattelupäivä julkaistaan 
27.4.2020 tiedekunnan verkkosivulla https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-
tiedekunta/opiskelu/muu-koulutustarjonta. Haastatteluaikataulutoiveita ei voida ottaa vastaan. 
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 Valintahaastattelu sisältää yksilöhaastattelun (enintään 10 pistettä) sekä ryhmätilanteen (enintään 
10 pistettä). Valintahaastattelusta voi saada yhteensä enintään 20 pistettä.  

 Valintahaastattelussa arvioidaan hakijan soveltuvuutta ja motivaatiota sekä näkemystä 
(erityis)opettajan tehtävistä. Ennakkotehtävä, kirjoitelma ja CV, ovat pohjana haastattelulle. 

 Tullakseen valituksi hakijan on suoritettava sekä yksilöhaastattelu että ryhmätilanne hyväksytysti 
(väh. 3/10 pistettä/osio).  

 Mikäli kahdella tai useammalla hakijalla on sama pistemäärä eikä molempia voida kiintiön 
täyttymisen takia valita, käytetään seuraavia jatkokriteereitä:  

1. Ryhmätilanteesta saatu pistemäärä 
2. Hakemuksen jättämiseen mennessä suoritettujen opintojen kokonaisopintopistemäärä. 

Opintopistemäärä tarkistetaan hakemukseen liitetystä Turun yliopiston (ja mahdollisesta 
muusta) opintosuoritusotteesta. Valinnassa otetaan huomioon hakuajan päättymiseen 
mennessä suoritetut opinnot. Ainoastaan maisterin tutkintoa suorittavilla aiemmasta 
tutkinnosta huomioidaan 180 op riippumatta tutkinnon suorituspaikasta tai laajuudesta. 

Mikäli em. valintamenettely ei tuota eroa kahden hakijan välille, kumpikin hakijoista valitaan. 
 
 
Tulosten julkistaminen ja opiskeluoikeuden käyttö 
 
Valinnan tulokset julkaistaan 20.5.2020. Tieto valinnan tuloksesta lähetetään hakijoille utu-
sähköpostiosoitteeseen. Mikäli peruutuksia tulee, lähetetään varasijalta opintoihin valitulle tieto 
hyväksymisestä utu-sähköpostiosoitteeseen. Valintaan tyytymättömän on mahdollisuus jättää kirjallinen 
oikaisupyyntö tiedekunnalle 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta.  
 
Hakijan on ilmoitettava 12.6.2020 klo 15.00 mennessä opiskelupaikan vastaanottamisesta tai 
peruuttamisesta lomakkeella. Linkki lomakkeeseen lähetetään hyväksymissähköpostin mukana. Mikäli 
vahvistusta ei saada 12.6.2020 klo 15.00 mennessä, katsotaan hyväksytyn luopuneen opiskelupaikastaan.  
 
Jos hyväksytyksi tullut opiskelija valmistuu maisteriksi hakuajan päättymisen jälkeen, tulee siitä ilmoittaa 
osoitteeseen eduopo@utu.fi, jotta opiskelija kirjataan erillisten opettajan pedagogisten ja/tai erillisten 
erityisopettajan opintojen opiskelijaksi kasvatustieteiden tiedekuntaan. Opinto-oikeus myönnetään enintään 
yhdeksi lukuvuodeksi erillisten opettajan pedagogisten opintojen suorittamiseen ja enintään yhdeksi 
lukuvuodeksi erillisten erityisopettajan opintojen suorittamiseen (yhteensä enintään kaksi lukuvuotta). 
Opiskelija saa erillisopinnoista erillistodistuksen. 
 
 
Opintojen järjestäminen 
 
Opettajan pedagogiset opinnot ja/tai erityisopettajan opinnot on suunniteltu suoritettavaksi lukuvuosina 
2020−2024 siten, että opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan lukuvuosina 2020–2023 ja erityisopettajan 
opinnot lukuvuosina 2022–2024. Mikäli opiskelijalla on tarve suorittaa opinnot nopeammassa tahdissa 
(esimerkiksi, jos on pidemmällä opinnoissaan tai on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot aikaisemmin), 
suunnitellaan opintojen eteneminen yksilöllisesti kuitenkin tietyin edellytyksin (mm. harjoittelut tietyssä 
järjestyksessä).  
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Ohjeellinen ajoitussuunnitelma, opetussuunnitelma 20182020 
Huom. opetussuunnitelma 2020−2022 astuu voimaan 1.8.2020. 
 
Lukuvuosi 2020–2021 
Puheen, kielen ja kommunikaation vaikeudet                   3 op sl                 
Oppimisvaikeudet pedagogisena haasteena                                              5 op sl 
Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ja vahvuudet erityispedagogiikan näkökulmasta                         5 op kl 
Kehitys- ja kasvatuspsykologia (jos ei ole suoritettu etukäteen)   4 op sl 
Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet (jos ei ole suoritettu etukäteen)  6 op sl 
Kasvatus- ja koulutussosiologia (jos ei ole suoritettu etukäteen)   4 op kl 
Kasvatuksen psykologia (jos ei ole suoritettu etukäteen)   4 op kl 
Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen (jos ei ole suoritettu etukäteen)  3 op kl 
Opettajana ja kasvattajana I (Ohjattu harjoittelu)   4 op sl 
      
 
Lukuvuosi 2021–2022 
Erityiskasvatuksen organisaatiot ja työ (jos ei ole suoritettu etukäteen)                   5 op kl 
Neurologiset kehityshäiriöt ja vammaisuus                        3 op kl  
Kasvatusfilosofia (jos ei ole suoritettu etukäteen)    3 op kl 
Koulutuspolitiikka (jos ei ole suoritettu etukäteen)    6 op sl 
Opetustyön tutkimusseminaari     8 op sl+kl 
Ohjattu harjoittelu II     8 op kl 
                                                                                           
Lukuvuosi 2022–2023 
Inklusiivinen pedagogiikka ja koulujärjestelmä    4 op sl + kl 
Koulutuksen hallinto ja kehittäminen     4 op sl 
Erityiskysymykset (yksi opintojakso seuraavista):   4 op 
Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena    kl 
Monikulttuurisuus erityiskasvatuksen kontekstissa    kl 
Erityisopetus ja sukupuoli      kl 
Liikunta oppimista, hyvinvointia ja koulun toimintakulttuuria edistämässä   sl 
     
Lukuvuosi 2023–2024 
Erityispedagogiikan verkostotyö/Erityisopettajan monitahoinen 
yhteistyö      4/3 op sl 
Oppilaan perustaitojen opettamisen lähtökohtia    4 op sl+kl 
Erityisopettajan asiantuntijuus ja sen kehittyminen   3 op sl+kl 
Erityisopetuksen menetelmät      6 op sl+kl 
Orientointi käytännön opintoihin     3 op sl 
Käytännöllinen opiskelu I      5 op sl 
Käytännöllinen opiskelu II      5 op kl 
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_____________________________________________________________________________ 
 
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). 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 


