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OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, TURKU

Opiskelijavalinta 2020

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset
opinnot 60 op Turun yliopiston aineen- ja erityisopettajaopiskelijoille,
valintaperusteet

Kiintiöt

Aineen- ja erityisopettajaopiskelijoille suunnattuihin monialaisiin opintoihin valitaan yhteensä
enintään kymmenen opiskelijaa kahdessa kiintiössä:

1. kiintiössä kuusi Turun yliopistossa perustutkintoa suorittavaa aineenopettajaopiskelijaa
2. kiintiössä neljä Turun yliopistossa perustutkintoa suorittavaa erityisopettajaopiskelijaa

Toisen kiintiön jäädessä vajaaksi paikat voidaan täyttää toisen kiintiön hakijoilla.

Näiden lisäksi valitaan Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taiteen laitoksen
kuvataideopettajaksi opiskelevia yhteistyösopimuksen mukaisesti sovittu määrä.

Valittavien opiskelijoiden määrään vaikuttaa niiden opiskelijoiden määrä, jotka vuonna 2019 on
hyväksytty opintoihin ja jotka ovat lykänneet opintojen aloittamista syyslukukauteen 2020.

Hakukelpoisuus

Aineenopettajaopiskelijoiden kiintiössä hakevalta edellytetään: Hakija
1. a) on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot TAI

b) suorittaa opettajan pedagogisia opintoja lukuvuonna 2019–2020 JA
2. a) suorittaa perustutkintoa kasvatustieteiden tiedekunnassa TAI

b) suorittaa perustutkintoa muussa tiedekunnassa perusopetuksessa opetettava aine
pääaineena tai sivuaineena.

Erityisopettajaopiskelijat huomioidaan vain omassa kiintiössään.

Erityisopettajaopiskelijoiden kiintiössä hakevalta edellytetään: Hakija
1. a) on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot ja erityisopettajan opinnot TAI

b) suorittaa opettajan pedagogisia opintoja ja erityisopettajan opintoja lukuvuonna 2019–
2020 JA

2. suorittaa perustutkintoa kasvatustieteiden laitoksessa erityispedagogiikka pääaineena.

Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman (Rauma) opiskelijat eivät voi hakea tässä valinnassa.

Hakeminen ja valinta

Opintoihin haetaan sähköisellä lomakkeella verkkosivulla www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-
tiedekunta/opiskelu/muu-koulutustarjonta. Hakuaika alkaa 1.4.2020 ja päättyy 5.5.2020 klo 15.00.

Kaikille hakukelpoisille hakijoille lähetetään 27.5.2020 mennessä kutsu valintakokeeseen
sähköpostitse (Turun yliopiston opiskelija: utu-osoite; Aalto-yliopiston opiskelija: hakulomakkeessa
ilmoitettu osoite). Kutsussa on tarkemmat ohjeet, tieto koepaikasta ja koeajasta.
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Valintakoe järjestetään Turussa 9.-11.6.2020. Hakija osallistuu valintakokeeseen yhtenä päivänä.
Valintakokeen päivää ei ole mahdollista vaihtaa. Valintakokeeseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Valintakokeen menetelmänä on haastattelu. Kokeessa arvioidaan hakijan koulutettavuutta ja
edellytyksiä omaksua kasvatusalalla tarvittavia tietoja ja taitoja sekä soveltuvuutta kasvatusalan
työtehtäviin. Arviointi perustuu moniulotteiseen opettajan osaamisen prosessimalliin (MAP)

Valintakoe pisteytetään asteikolla 0–120 pistettä. Kokeessa on viisi osa-aluetta. Kokeen kukin osa
pisteytetään asteikolla 0–24. Voidakseen tulla hyväksytyksi tutkinto-ohjelmaan hakijan on saatava
kokeesta vähintään 50 pistettä siten, että kustakin osasta tulee saada vähintään 4 pistettä.

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavien kriteerien perusteella:
1. soveltuvuuskokeesta saadut pisteet yhteensä
2. kokeen osasta 5 saadut pisteet
3. kokeen osasta 1 saadut pisteet
4. kokeen osasta 2 saadut pisteet
5. kokeen osasta 3 saadut pisteet
6. kokeen osasta 4 saadut pisteet

Jos näiden kriteerien perusteella jotkut hakijat ovat edelleen hyväksymisrajalla tasapistetilanteessa,
heidät kaikki hyväksytään.

Tulosten julkaiseminen ja opiskeluoikeuden käyttö

Valinnan tulos julkaistaan viimeistään 8.7.2020. Tuloksesta ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse (Turun
yliopiston opiskelija: utu-osoite; Aalto-yliopiston opiskelija: hakulomakkeessa ilmoitettu osoite).
Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua tiedekunnalta 14 päivän kuluessa
tulosten julkaisemisesta. Oikaisuaika päättyy 22.7.2020 klo 15.00.

Opiskelupaikka tulee vahvistaa hyväksymiskirjeessä annettujen ohjeiden mukaisesti 15.7.2020 klo
15.00 mennessä. Mikäli vahvistusta ei saada määräaikaan mennessä, katsotaan hyväksytyn luopuneen
opiskelupaikastaan.

Monialaisten opintojen opinto-oikeus on kaksi lukuvuotta: lukuvuodet 2020–2021 ja 2021–2022.
Opinnot on ajoitettu kahdelle lukuvuodelle ja painavasta syystä opintoihin voi saada lisäaikaa.

Opinnot tulee aloittaa syksyllä 2020. Perustellusta syystä (sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus,
äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaa, apurahan/stipendin avulla tapahtuva ulkomailla opiskelu,
tutkinto-ohjelmaan tai opintoihin sisältyvä harjoittelu) opiskelija voi anoa opiskelupaikkansa
lykkäämistä syyslukukauteen 2021. Opiskeluoikeutta voi siirtää kerran. Lykkäystä anotaan
opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä hyväksymiskirjeessä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Jos monialaisiin opintoihin valittu opiskelija valmistuu maisteriksi hakuajan päättymisen jälkeen, tulee
opiskelijan ilmoittaa siitä osoitteeseen eduopo@utu.fi.  Tällöin opiskelija kirjataan erillisten
monialaisten opintojen opiskelijaksi kasvatustieteiden tiedekuntaan ja opiskelija saa monialaisista
opinnoista erillistodistuksen.


