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ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (60 OP), OPISKELIJAVALINTA 2019  

 

Kohderyhmä 

 
Opinnot on tarkoitettu sellaisille maahanmuuttajataustaisille opettajille ja ohjaajille, joilla on ulkomailla tai 
Suomessa yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, mutta joilla ei ole Suomessa muodollista 
opettajan kelpoisuutta. Hakukelpoisuudesta kerrotaan tarkemmin jäljempänä. 
 
Maahanmuuttajataustaisille suunnatuissa opettajan pedagogisissa opinnoissa voi suorittaa myös 
Opetushallituksen päätöksessä ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta 
täydentävinä opintoina vaaditut opinnot.  
 
Opinnot 
 
Asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) on säädetty erilaisiin opettajan 
kelpoisuuksiin vaadittavista opinnoista, tutkinnoista ja kielitaidosta. Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) ovat 
osa useimpia asetuksessa määriteltyjä erilaisia opettajan kelpoisuuksia (esim. perusasteen tai lukion 
aineenopettaja).  
 
Opintokokonaisuuden opetuskieli on suomi. Hakemiseen edellytetystä suomen kielen taidosta kerrotaan 
jäljempänä.  
 
Opettajan pedagogiset opinnot koostuvat perusopinnoista 25 op ja aineopinnoista 35 op. 
Opettajankoulutuslaitos järjestää opettajan pedagogisten opintojen aineopinnot 35 op. Kasvatustieteen 
perusopinnot 25 op korvaavat opettajan pedagogisten opintojen perusopinnot. Opiskelija suorittaa itsenäisesti 
ja omakustanteisesti kasvatustieteen perusopinnot avoimessa yliopisto-opetuksessa tai yliopistossa 
erillisopintoina. Opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiseen edellytetään vähintään opinto-oikeutta 
kasvatustieteen perusopintoihin (ks. Hakukelpoisuus). Aineopintojen 35 op suorittamisesta ei peritä maksua. 
 
Ulkomailla opettajan kelpoisuuden suorittaneet, joilla on Opetushallituksen päätös edellyttäen täydentäviä 
opintoja, suorittavat opettajan pedagogisten opintojen aineopinnoista päätöksessä mainitun määrän opintoja 
opetussuunnitelman ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Opettajan pedagogisten opintojen 
aineopintoihin sisältyy kasvatustiedettä, ainedidaktiikkaa ja opetusharjoittelua. Opetusharjoittelu suoritetaan 

Hakuaika alkaa 23.4.2019  
Hakuaika päättyy 21.8.2019 
Liitteitä voi täydentää 4.9.2019 asti 
Kutsut valintakokeeseen: 11.9.2019  
Valintakoe: 18.9.2019  
Valintatulokset: 25.9.2019 
Paikan vastaanotto: viimeistään 2.10.2019 
Opinnot alkavat: 4.−5.10.2019  
Tiedustelut: opettajaksisuomeen@utu.fi / p. +358 50 339 3578 
WWW-sivut: www.utu.fi/kieku 
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normaalikoulussa. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelijan tulee esittää rikostaustaote. Opiskelija tilaa 
rikostaustaotteen Oikeusrekisterikeskuksesta (opiskelijan lasten parissa tehtävä työharjoittelu). Rikostaustaote 
edellytetään kaikilta lasten ja nuorten parissa työskenteleviltä. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on 
tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista 
rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja 
huumausainerikokset). 
 
Opintojen opetussuunnitelma on luettavissa kasvatustieteiden tiedekunnan internetsivulla osoitteessa 
https://opas.peppi.utu.fi/ sekä www.utu.fi/kieku. 
 
Opinnot alkavat lokakuussa 2019. Opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma 
aikaisempien opintojen ja uratavoitteiden pohjalta. Opintojen kesto määräytyy henkilökohtaisen 
opintosuunnitelman mukaan; kuitenkin siten, että opinnot valmistuvat viimeistään 31.12.2020. 
 
Opinnot alkavat ensimmäisellä lähijaksolla perjantaista 4.10.2019 klo 17:00 lauantaihin 5.10.2019 klo 15.00 
Educariumissa (Assistentinkatu 5). Opinnot toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä harjoitteluna 
normaalikoulussa. Opetus toteutetaan 

 Turussa noin kaksi kertaa kuukaudessa perjantai-iltaisin ja lauantaipäivisin pidettävänä lähiopetuksena.  
 noin kaksi kertaa kuukaudessa arki-iltaisin pidettävänä etäopetuksena, johon osallistutaan internetin 

kautta verkkokokousohjelmaa käyttäen. 
 tarvittaessa mahdollisesti muina kuin edellä ilmoitettuina ajankohtina. 

Harjoittelu suoritetaan koulupäivisin Turun normaalikoululla.  
 
Lisätietoja valinnasta ja opinnoista:  
opintokokonaisuuden koordinaattori Tarja-Riitta Hurme, p. +358 50 339 3578,  
opettajaksisuomeen@utu.fi sekä www.utu.fi/kieku.  
 

 
Hakeminen 
 
Opintoihin valitaan vähintään 10 ja enintään 20 opiskelijaa. 
 
Opintoihin pyrkivä täyttää sähköisen hakulomakkeen, joka löytyy internetsivulta www.utu.fi/kieku.  
 
Hakuaika alkaa tiistaina 23.4.2019 ja päättyy keskiviikkona 21.8.2019 klo 16.00, johon mennessä sähköisen 
lomakkeen liitteineen tulee olla perillä. Mikäli sähköisen hakulomakkeen täyttäminen ei onnistu, hakija voi 
tulostaa sähköisen lomakkeen ja toimittaa sen liitteineen postitse. Paperisten hakemusten täytyy olla perillä 
opettajankoulutuslaitoksella 21.8.2019 klo 16.00 mennessä. Huomioithan, että postin saapuminen yliopistolle 
saattaa kestää useamman arkipäivän. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.  
 
Hakemuksen liitteitä voi täydentää myös hakuajan jälkeen sähköpostitse tai postitse viimeistään 4.9.2019 klo 
16.00 mennessä. Huomioithan, että postin saapuminen yliopistolle saattaa kestää useamman arkipäivän. 
 
Postiosoite: 
Opettajankoulutuslaitos, Turun yksikkö 
Opettajaksi Suomeen 
Kasvatustieteiden tiedekunta 
20014 Turun yliopisto 
 
Käyntiosoite: 
Assistentinkatu 5, Educarium, 2. krs, huone 233 (koordinaattori Tarja-Riitta Hurme) 
 
Sähköpostiosoite: opettajaksisuomeen@utu.fi 

 

http://www.utu.fi/kieku
http://www.utu.fi/kieku
http://www.utu.fi/kieku
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Hakukelpoisuus  
 
Hakukelpoisuuteen edellytetään 1. maahanmuuttajataustaa, 2. hyvää suomen kielen taitoa sekä 3. tiettyjä 
opintoja ja työkokemusta. Edellytyksistä kerrotaan tarkemmin alla.  
 
Hakukelpoisuuden osoittavat dokumentit tulee toimittaa hakulomakkeen liitteenä tai viimeistään 4.9.2019 klo 
16.00 mennessä, ellei toisin mainita. Hakulomakkeen liitteet saavat olla kopioita alkuperäisistä dokumenteista 
ja niiden ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja (pl. selvitys maahanmuuttajataustasta, ks. kohta 1). 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 hakijalla on suomen-, saamen- tai ruotsinkielisen peruskoulun tai lukion päättötodistus, johon sisältyy 
arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen, saamen tai ruotsin kielestä, tai hakija on suomen, saamen tai ruotsin 
kielellä suorittanut ylioppilastutkinnon tai IB-tutkinnon äidinkielen kokeen, hänen ei katsota täyttävän hakuehtoa 
maahanmuuttajataustasta.  
 
Selvitys maahanmuuttajataustasta: hakijan allekirjoituksella vahvistettu ja maistraatissa oikeaksi todistettu 
selvitys, jossa kuvataan hakijan äidinkieli ja maahanmuutto/vanhempien maahanmuutto, tai jäljennös passista, 
kansalaisuuden myöntämisasiakirjasta tai oleskeluluvasta. 
 
Selvitys tulee toimittaa hakemuksen liitteenä tai viimeistään 4.9.2019 klo 16.00 mennessä. Jos selvitystä ei 
saada määräaikaan mennessä, hakija ei voi osallistua soveltuvuuden arviointiin eikä häntä voida hyväksyä 
opintoihin. 
 
2. Suomen kielen taito  
Hakijan on esitettävä todistus hyvästä suomen kielen taidosta*. Kopio todistuksesta tulee toimittaa hakemuksen 
liitteenä tai viimeistään 4.9.2019 klo 16.00 mennessä.  
 
Hyvä suomen kielen taito voidaan osoittaa jollakin seuraavista tavoista:  

1. Todistus yleisestä kielitutkinnosta (YKI)**, jossa vähimmäisvaatimuksena 
a. keskitason tutkinnossa: Puheen ymmärtämisen ja tekstinymmärtämisen osakokeiden on oltava 

tasoa 4. Kirjoittamisen ja puhumisen osakokeissa toisen on oltava tasoa 4 ja toisen on oltava 
vähintään tasoa 3; 

b. ylimmän tason tutkinnossa: Kahden osakokeen on oltava vähintään tasoa 5. Näistä toisen on oltava 
tuottamisen taidosta (kirjoittaminen tai puhuminen) ja toisen ymmärtämisen taidosta (tekstin tai 
puheen ymmärtäminen). 

c. kielitaidon voi osoittaa yhdistämällä erillisiä keskitason tai ylimmän tason tutkintotodistuksia siten, että 
a- ja/tai b-kohdan ehdot täyttyvät. 

2. Valtionhallinnon kielitutkintotodistus*, hyvä tai erinomainen taito; 
3. Hakija on suorittanut ylioppilastutkinnon, jossa suomi toisena kielenä -kokeessa on saatu vähintään 

arvosana magna cum laude approbatur (jos äidinkieli muu kuin ruotsi tai saame); 
4. Hakija on suorittanut korkeakoulussa kypsyysnäytteen suomen kielellä; 
5. Hakija on suorittanut suomen kielellä korkeakoulututkintoon sisältyvät toisen kotimaisen kielen suullista ja 

kirjallista taitoa osoittavat opinnot tai kielikokeen arvosanalla hyvä; 
6. Hakija on suorittanut korkeakoulussa suomen kielen suullisessa ja kirjallisessa taidossa tai korkeakoulun 

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

 
*Hyvä suomen kielen taito riittää opettajan pedagogisiin opintoihin. Opettajan kelpoisuuteen vaadittava kielitaito 
määritellään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998, muutos 1133/2003). 
** Lisätietoa yleisestä kielitutkinnosta (YKI) ja valtionhallinnon kielitutkinnosta löytyy Opetushallituksen www-
sivuilta: http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/kielitutkinnot  

http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/kielitutkinnot
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3. Opinnot ja työkokemus 

 
3.1 Yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. 

 
Suomessa suoritetusta tutkinnosta tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta. Ulkomailla suoritetusta 
tutkinnosta tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta (virallinen käännös) ja Opetushallituksen 
rinnastamispäätös, jossa ulkomailla suoritettu tutkinto rinnastetaan Suomessa suoritettavaan ylempään 
korkeakoulututkintoon. Tutkintotodistus ja rinnastamispäätös tulee toimittaa hakemuksen liitteenä tai 
viimeistään 4.9.2019 klo 16.00 mennessä. Lisätietoa tutkinnon rinnastamisesta löytyy Opetushallituksen 
www-sivuilta: http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen.  
 
Mikäli tutkinnon rinnastaminen on vireillä eikä päätöstä ole vielä tehty hakuajan päättymiseen mennessä, 
voi päätöksen toimittaa hakuajan jälkeen, kuitenkin viimeistään 4.9.2019 klo 16.00 mennessä.  
 

3.2 Kasvatustieteen perusopinnot  
 

Tämä vaatimus ei koske Opetushallituksen rinnastamispäätöksen saaneita opiskelijoita, joiden tulee 
suorittaa täydentäviä opintoja. 
 
A) Hakijalla tulee olla suoritettuna kasvatustieteen perusopinnot 25 op/ 15 ov 

 
TAI 
 
B) Hakija suorittaa parhaillaan tai hakijalla on voimassa oleva opinto-oikeus suorittaa kasvatustieteen 

perusopintoja (esim. avoimessa yliopistossa tai yliopistossa erillisopintoina). Hakija toimittaa 
hakemuksen liitteenä tai viimeistään 4.9.2019 klo 16.00 mennessä todistuksen kasvatustieteen 
perusopintojen opinto-oikeudesta. 
 

3.3 Työkokemus opetus- ja ohjaustyöstä 
 
Hakijalla on oltava vähintään 4 kk:n yhtäjaksoinen työkokemus tai 12 kk:n työkokemus, johon voidaan 
lukea 1 kk:n pituisia tai pitempiä työsuhteita. Opetus- ja ohjaustyön yhteenlasketun tuntimäärän on oltava 
vähintään 128 tuntia. Virkavapausaikaa ei huomioida työkokemuksena. Valinnassa huomioidaan vain 
21.8.2019 mennessä saavutettu työkokemus. Työkokemukseksi hyväksytään esimerkiksi toimiminen  

 opetustyössä 
 koulunkäyntiavustajana 
 koulunkäynninohjaajana 
 opinto-ohjaajana 
 kouluttajana 
 koulutussuunnittelijana. 

Työtodistus tai -todistukset tulee toimittaa hakemuksen liitteenä tai viimeistään 4.9.2019 klo 16.00 
mennessä. Mikäli työtodistus tai –todistukset eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä, tulee hakijan 
toimittaa niistä virallinen käännös jollakin edellä mainitulla kielellä. 
 
Hakijoilta, joilta edellytetään Opetushallitukselta saamansa päätöksen mukaan ainoastaan 
täydentäviä opintoja ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen lisäksi virkakelpoisuuden 
vahvistamiseksi, ei edellytetä työkokemuksen osoittamista. Kopio OPH:n päätöksestä tulee toimittaa 
hakemuksen liitteenä tai viimeistään 4.9.2019 klo 16.00 mennessä.  

 
 
 
 

http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen
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Valintamenettely 
 
Valintakoe (18.9.2019) 
 
Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen sähköpostitse 11.9.2019. . Mikäli hakija ei ole 
hakulomakkeessa antanut lupaa sähköiseen asiointiin, kutsutaan hakija henkilökohtaisesti puhelimitse.  
 
Valintakoe järjestetään keskiviikkona 18.9.2019 Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntarakennuksessa 
Educariumissa (Assistentinkatu 5, 20500 Turku). Valintakokeen aikataulu ja paikka ilmoitetaan tarkemmin 
valintakoekutsussa. Aikataulu on nähtävillä myös ilmoitustaululla (Assistentinkatu 5, 1. krs) arviointipäivänä. 
 
Valintakokeen aikataulutoiveita ei oteta vastaan. Jos hakija myöhästyy hänelle osoitetusta valintakokeen 
ajankohdasta, hakijalle ei järjestetä uutta tilaisuutta ryhmätehtävän ja/tai yksilöhaastattelun suorittamiseen. Jos 
hakija ei pääse tulemaan valintakokeeseen, siitä tulee ilmoittaa etukäteen sähköpostitse osoitteeseen 
opettajaksisuomeen@utu.fi.  
 
Valintakokeen tavoitteena on saada käsitys hakijan motivaatiosta, vuorovaikutustaidoista ja kehitysvalmiuksista. 
Valintakokeessa arvioidaan myös sitä, onko hakijan kielitaito riittävä opintojen suorittamiseksi. Valintakoe on 
kolmiosainen:  
1) keskustelumuotoinen ryhmätehtävä, josta voi saada enintään 5 pistettä,  
2) yksilöhaastattelu, josta voi saada enintään 5 pistettä ja 
3) kirjallinen aineistokoe, joka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 
 
Kaikki arvioinnin osat on suoritettava hyväksytysti. Jos hakija saa ryhmätehtävästä tai yksilöhaastattelusta 
vähemmän kuin 2 pistettä tai aineistokokeesta hylätyn arvosanan, hän ei voi tulla hyväksytyksi opintoihin. 
 
Valintaperusteet 
 
Koulutukseen otettavat valitaan valintakokeesta, opetettavan aineen opinnoista ja vähintään kolmen vuoden 
opettajakokemuksesta saatavien yhteispisteiden perusteella. Valintapisteet jakautuvat seuraavasti: 

 Valintakokeen pistemäärä        0‒10 p 
 Vähintään kolmen vuoden työkokemus opettajana Suomessa  0‒1 p 
 Opetettava aine           0‒2 p 

o Opetettavaksi aineeksi katsotaan hakuajan päättymiseen mennessä yliopistossa suoritetut 
perus- ja aineopinnot (60 opintopistettä tai 35 opintoviikkoa/ cum laude approbatu), jotka 
vastaavat jonkin opetettavan aineen opintoja perusopetuksessa tai lukiossa.(ks. Asetus 
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 §).  

o Ulkomailla suoritetuista opinnoista edellytetään Opetushallituksen rinnastamispäätös tai 
suomalaisen yliopiston antama vastaavuustodistus. 

o Pisteitä voi saada enintään kahdesta opetettavasta aineesta. 
 
Hakijan on toimitettava hakulomakkeen liitteenä todistusjäljennös suoritetuista opetettavan aineen opinnoista 
ja/tai jäljennös työtodistuksista.  
 
Mikäli usealla hakijalla on sama pistemäärä, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeen 
ryhmätehtävän pistemäärän perusteella. Mikäli tämä ei tuota hakijoiden välille eroa, valitaan kaikki saman 
pistemäärän saaneet. 
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Tulosten julkistaminen ja opiskeluoikeus 
 
Valinnan tulokset julkistetaan 25.9.2019 tiedekunnan internetsivulla: www.utu.fi/kieku. Hakijoille ilmoitetaan 
valinnan tuloksesta ja opintojen alkamisesta myös sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun 
sähköpostiosoitteeseen.  
 
Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua kasvatustieteiden tiedekunnalta 14 päivän 
kuluessa tulosten julkistamisesta.  
 
Hakijan on ilmoitettava viimeistään 2.10.2019 sähköisellä lomakkeella, ottaako hän opiskelupaikan 
vastaan. Samalla lomakkeella hakija ilmoittautuu Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erillisopintoja 
suorittavaksi opiskelijaksi lukuvuodeksi 2019–2020. Mikäli ilmoitusta opiskelupaikan vastaanottamisesta ei 
saada määräaikaan mennessä, katsotaan hyväksytyn luopuneen opiskelupaikastaan.  
 
Varasijalle jääneille ilmoitetaan sähköpostitse, mikäli peruutuksia tulee ja hakija voidaan hyväksyä opintoihin.  
 
 
Opiskeluoikeutta ei voi siirtää seuraavaan lukuvuoteen.  

http://www.utu.fi/kieku

