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AINEENOPETTAJAKOULUTUKSEN (OPETTAJAN
PEDAGOGISTEN OPINTOJEN) HAKU ON MALU-
AINEISSA KAKSIPORTAINEN

1. ILMOITTAUTUMINEN SOVELTUVUUSKOKEESEEN JA SOVELTUVUUSKOE
Hakukriteerit täyttävä opiskelija voi osallistua (ilmoittautumalla hakuaikana)
opettajan pedagogisten opintojen valintakokeeseen minä opintovuotena tahansa.

• Soveltuvuuskokeen pisteet ovat voimassa tutkinnon suorittamisen ajan tai enintään 5
vuotta, eli tänä aikana opiskelijan ei tarvitse osallistua soveltuvuuskokeeseen
uudelleen.

2. OPINTOIHIN ILMOITTAUTUMINEN
Valintakokeen hyväksytysti läpäissyt opiskelija voi ilmoittautua opettajan
pedagogisiin opintoihin siinä vaiheessa opintojaan, kun ilmoittautumisen kriteerit
täyttyvät (mm. tietty määrä opetettavan aineen opintoja suoritettuna).
Ilmoittautuminen seuraavan lukuvuoden opintoihin on aina edellisen lukuvuoden
keväällä.

• Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin kyseisen vuoden kiintiössä voidaan valita,
tehdään karsinta valintaperusteissa ilmoitettujen kriteereiden perusteella.



1. ILMOITTAUTUMINEN
SOVELTUVUUSKOKEESEEN
• Hakuaika eli ilmoittautuminen kevään 2023 soveltuvuuskokeeseen päättyy

31.1.2023 klo 15.00.
• Myöhässä tulleita hakemuksia ei huomioida.

• Haetaan sähköisellä lomakkeella.

• Valintaperusteet ja linkki hakulomakkeeseen

https://www.utu.fi/fi/kasvatustieteiden-tiedekunta/opettajan-
pedagogiset-opinnot



HAKUKELPOISUUS (ilmoittauduttaessa
valintakokeeseen) 1/2
1. Voit hakea yhdessä, pääaineesi opintoja

vastaavassa kiintiössä:
• Biologia
• Maantiede
• Fysiikka/Fysikaaliset tieteet
• Kemia
• Matematiikka/Soveltava matematiikka

2. Sinulla tulee olla opinto-oikeus maisterin tutkintoon
• Haku ei koske erillisiä maisteriohjelmia (esim. kv-maisteriohjelmat)
• FM-Hopsin ei tarvitse näkyä Pepissä



HAKUKELPOISUUS (ilmoittauduttaessa
valintakokeeseen) 2/2
3. Sinulla tulee olla hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen
taito.

• Todistus hakemuksen liitteeksi vain, jos ei ole suorittanut
koulusivistystä suomen kielellä.

• Koulusivistys on suomi, jos hakijalla on suomenkielisen peruskoulun tai
lukion päättötodistus, johon sisältyy arvosana äidinkielenä opiskellusta
suomen kielestä.

• Kielitaidon voi osoittaa muilla tavoin mikäli koulusivistys muu kuin
suomi ks. valintaperusteet!



SOVELTUVUUSKOE
Soveltuvuuskokeen tavoitteena on saada käsitys hakijan motivaatiosta, vuorovaikutustaidoista
ja kehitysvalmiuksista.
• Yksilöhaastatteluna toteutuva soveltuvuuskoe järjestetään 15. ja 16. maaliskuuta

lähikokeena. Hakija osallistuu valintakokeeseen vain yhtenä päivänä. Ennakkotehtävä on
pohjana haastattelulle.

• Hakijan tulee liittää hakulomakkeelle ennakkotehtävä, joka sisältää noin yhden A4:n pituisen
kirjoitelman aiheesta ”Miksi haluan opettajaksi?”. Jos hakija ei palauta ennakkotehtävää hakuajan
päättymiseen mennessä, hän ei voi osallistua valintakokeeseen.

• Soveltuvuuskokeesta voi saada enintään 10,0 pistettä. Kokeen arvioi kolmen hengen raati.
• Voidaksesi tulla hyväksytyksi soveltuvuuskokeen yhteispistemäärän tulee olla vähintään 4,0.

• Soveltuvuuskoekutsut lähetetään viimeistään 6.3.2023 sähköpostitse hakulomakkeessa
ilmoitettuun osoitteeseen.

• Valintakokeen aikataulutoiveita ei oteta vastaan.
• Erityisjärjestelyjä terveydellisistä syistä haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, joka lähetetään

kasvatustieteiden tiedekunnan opintoasioihin hakuajan päättymiseen mennessä.
• Jos hakija myöhästyy yksilöhaastattelusta, hänelle ei järjestetä uutta tilaisuutta sen

suorittamiseen.

Tarkista myös
roskaposti!



SOVELTUVUUSKOKEEN TULOKSET

• Soveltuvuuskokeen tulokset julkaistaan 3.4.2023.

• Hakijoille lähetetään tieto soveltuvuuskokeen tuloksesta
sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

• Soveltuvuuskokeen pisteet ovat voimassa tutkinnon suorittamisen
ajan tai enintään 5 vuotta, eli tänä aikana opiskelijan ei tarvitse
osallistua soveltuvuuskokeeseen uudelleen.

• Jos opiskelija kuitenkin käy uusimassa kokeen, jää korkein pistemäärä
voimaan.



2. ILMOITTAUTUMINEN OPINTOIHIN

• Ilmoittautumisaika lukuvuoden 2023-2024 opintoihin alkaa 5.4.2023 klo
8.00 ja päättyy 26.4.2023 klo 23.59.

• Linkki ilmoittautumislomakkeeseen lähetetään valintakokeen
tulossähköpostin mukana ja se ilmoitetaan myös kasvatustieteiden
tiedekunnan verkkosivuilta https://www.utu.fi/fi/kasvatustieteiden-
tiedekunta/opettajan-pedagogiset-opinnot.

• Ilmoittautumislomakkeelle tulee liittää ajantasainen Turun yliopiston opintosuoritusote.
• Jos olet suorittanut tutkinnon tai opintoja muussa yliopistossa, liitä opintosuoritusote ja

tutkintotodistus myös näistä opinnoista hakemukseen.
• Lisäksi lomakkeelle liitetään ajantasainen ja hyväksytty LuK-tutkinnon hops (paitsi jos LuK-

tutkinto on jo valmis)



ILMOITTAUTUMISEN KRITEERIT
Mikäli seuraavat kriteerit täyttyvät 26.4.2023 mennessä, voi opiskelija
ilmoittautua lukuvuonna 2023–2024 järjestettäviin opettajan pedagogisiin
opintoihin:
1. Opiskelija on läpäissyt soveltuvuuskokeen hyväksytysti (yhteispistemäärä vähintään 4,0
p).
2. Opiskelijan pääaine on Turun yliopistossa biologia, maantiede, matematiikka/sovellettu
matematiikka, kemia tai fysiikka/fysikaaliset tieteet.

• Opettajan pedagogisiin opintoihin voi ilmoittautua vain siinä kiintiössä, jossa on osallistunut
soveltuvuuskokeeseen.

4. Opiskelijalla on opinto-oikeus maisterin tutkintoon Turun yliopistossa.
• Haku ei koske erillisiä maisteriohjelmia (esim. kv-maisteriohjelmat).

5. Opiskelija on suorittanut oman pääaineen mukaisen hakukiintiön opetettavan aineen
opintoja vähintään 50 opintopistettä.
6. Opiskelijalla on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.



AINEENOPETTAJAKOULUTUS
MALU-AINEET
Kiintiöt lukuvuodelle 2023-2024

• Biologia 10
• Maantiede 10
• Fysiikka 10
• Kemia 10
• Matematiikka 18

• Åbo Akademin opiskelijoiden on mahdollista hakea määrätyissä kiintiöissä (ks.
Valintaperusteet). Turun yliopiston opiskelijat ovat valinnassa etusijalla.

Hakijatilastot: https://www.utu.fi/fi/kasvatustieteiden-tiedekunta/opettajan-pedagogiset-opinnot

Kiintiöitä voidaan tietyissä
aineryhmissä (bige,

mafyke) täyttää
oppiaineiden kesken.

Lisäksi jos vastaavaan
erillisten opintojen kiintiöön

jää tilaa, voidaan paikat
täyttää tutkinto-

opiskelijoilla.



ILMOITTAUTUMISEN KARSINTAKRITEERIT
Mikäli ilmoittautuneita on kiintiön ylittävä määrä, tehdään karsinta järjestyksessä:
1. aineenopettajan LuK-tutkinnon tutkintovaatimusten mukaisten opintojen opintopistemäärän
perusteella (ainetiedekunta vastaa pisteytyksestä).

• Arviointi perustuu hakijan ilmoittautumislomakkeella esittämään ajantasaiseen ja hyväksyttyyn
henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan, josta käy ilmi suoritetut aineenopettajan LuK-tutkinnon
tutkintovaatimusten mukaiset opinnot ja niistä vielä puuttuvat opinnot.

• Mikäli LuK-tutkinto on jo valmis, ei lomakkeelle tarvitse liittää henkilökohtaista opintosuunnitelmaa, vaan
suoritukset katsotaan opintosuoritusotteesta; valmiista LuK-tutkinnosta saa automaattisesti 180 pistettä
riippumatta tutkinnon todellisesta laajuudesta.

2. soveltuvuuskokeen pistemäärän perusteella (pistelistoja säilytetään kasvatustieteiden
tiedekunnassa).

3. jo suoritettujen kasvatustieteen tai opettajan pedagogisten opintojen perusopintojen
opintopistemäärän perusteella (tarkistetaan ilmoittautumislomakkeeseen liitetystä
opintosuoritusotteesta).

4. ilmoittautumisjärjestyksen perusteella.

Mikäli em. valintamenettely ei tuota eroa kahden hakijan välille, kumpikin hakijoista valitaan.
• Åbo Akademin opiskelijoilla käytetään karsintakriteerinä pääaineen opintopistemäärää. Turun yliopiston opiskelijat ovat

etusijalla valinnassa opettajan pedagogisiin opintoihin.



ILMOITTAUTUMISEN TULOS
• Hakijoille tiedotetaan ilmoittautumisen (eli valinnan) tulos

sähköpostitse 10.5.2023.
• Opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin myönnetään seuraavaksi

lukuvuodeksi niille, jotka ovat tulleet valituiksi ilmoittautumisen perusteella.

• Ilmoittautuminen on sitova.
• Mikäli opiskelija peruu ilmoittautumisensa ilmoittautumisajan umpeuduttua tai

ei tosiasiassa aloita opintoja (tarkistetaan osallistujat ensimmäisessä
aineryhmän tapaamisessa) ilman pätevää syytä (sairaus, varusmies-
/siviilipalvelus, raskaus, äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaa, muu
painava opintoihin tai elämäntilanteeseen liittyvä syy), menettää hän opinto-
oikeutensa opettajan pedagogisiin opintoihin. Mikäli opiskelija haluaa
myöhemmin ilmoittautua opintoihin, tulee hänen osallistua myös
valintakokeeseen uudelleen.

• HUOM. Apurahan/stipendin avulla tapahtuva ulkomailla opiskelu TAI koulutukseen
sisältyvä työharjoittelu  Eivät ole lykkäyksen perusteita malu-aineiden kiintiössä
hyväksytyillä! Älä siis ilmoittaudu pedagogisiin, jos aiot tehdä samana lukuvuonna
opiskelijavaihdon tai työharjoittelun.



VARASIJAT JA OPINTOIHIN
ILMOITTAUTUMINEN MYÖHEMMIN

• Varasijalle jääneille opiskelijoille ilmoitetaan sähköpostitse, mikäli
peruutuksia tulee ja hakija voidaan valita opintoihin lukuvuodelle 2023–
2024.

• Varasijoilta valitseminen päättyy kuitenkin viimeistään 23.8.2023.

• Tutkinto-opiskelija, joka ei ilmoittautunut opintoihin lukuvuodeksi 2023-
2024 tai joka ilmoittautui, mutta ei tullut valituksi opintoihin vuoden 2023
ilmoittautumiskiintiössä, voi ilmoittautua opettajan pedagogisiin opintoihin
seuraavana tai minä tahansa vuonna uudelleen edellyttäen, että hän
täyttää ilmoittautumisen kriteerit.

• Kunkin vuoden ilmoittautumisaika ilmoitetaan aina hyvissä ajoin valintaperusteissa ja
ilmoittautumislomake julkaistaan kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivuilla



OPINTO-OIKEUS

Opinto-oikeus myönnetään yhdeksi, opintoihin ilmoittautumista
seuraavaksi lukuvuodeksi.

 Mahdollista suorittaa etukäteen tai jättää seuraaville vuosille
perusopintojen vapaasti suoritettavia opintojaksoja (ks.
opetussuunnitelmat).

 Opiskelijan on mahdollista valmistua maisteriksi
ilmoittautumisajan päättymisen tai vielä opintojen alkamisen
jälkeen, ja säilyttää opinto-oikeutensa opettajan pedagogisiin
opintoihin (ts. suorittaa opinnot erillisopinto-oikeudella loppuun).



Aineenopettajakoulutuksen opetussuunnitelma 2022-2024
Humanististen ja matemaattis-luonnontieteellisten aineiden
opettajan pedagogiset opinnot

Perusopinnot 25 op
• Johdanto kasvatustieteisiin 4 op
• Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op
• Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 3 op
• Kasvatus ja koulutus yhteiskunnallisina ilmiöinä 4 op
• Oppilaan oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen 3 op
• Opetus- ja sivistystoimen hallinto ja johtaminen muuttuvissa ympäristöissä 2 op
• Ohjattu harjoittelu I Orientoituminen opettajan ammattiin 5 op
Aineopinnot 35 op
• Ainedidaktiikka I: Aineenopetuksen perusteet 5 op
• Ainedidaktiikka II: Aineenopettajuuteen kehittyminen 5 op
• Ainedidaktiikka III: Aineenopettaja asiantuntijana ja yhteisöllisenä toimijana 5 op
• Ainedidaktiikka IV: Ainedidaktinen tutkimusseminaari 5 op
• Ohjattu harjoittelu II Opiskelun ja kasvun ohjaaminen 5 op
• Ohjattu harjoittelu III Opettajana kouluyhteisössä 6 op
• Ohjattu harjoittelu IV Opettaja tulevaisuuden tekijänä 4 op
(sis. kasvatustieteen perus- ja aineopinnot 60 op)

Etukäteen (tai jälki-
käteen) suoritettavia



Suorittamistavat ja korvaavuudet (aineenopettajakoulutus)

• Voi suorittaa etukäteen (tai jälkikäteen) opettajan pedagogisten opintojen opintojaksoja:
• Johdanto kasvatustieteisiin 4 op
• Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op
• Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 3 op
• Kasvatus ja koulutus yhteiskunnallisina ilmiöinä 4 op
• Oppilaan oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen 3 op
• Opetus- ja sivistystoimen hallinto ja johtaminen muuttuvissa ympäristöissä 2 op
yht. 20 op opettajan pedagogisten opintojen opetussuunnitelman mukaan
 Suoritettavaa ”auskuvuodelle” jää yht. 40 op

• Kasvatustieteen perusopinnot 25 op  Opettajan pedagogisten opintojen perusopinnoista 15 op
(Johdanto kasvatustieteisiin 4 op, Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op, Johdanto oppimiseen,
opetukseen ja arviointiin 3 op ja Kasvatus ja koulutus yhteiskunnallisina ilmiöinä 4 op)
 Suoritettavaa jää yht. 45 op

• Kasvatustieteen perus- ja aineopinnot 60 op Opettajan pedagogisista opinnoista 25 op
(Edellisessä kohdassa mainittujen lisäksi opintojaksot Ainedidaktiikka III: Aineenopettaja
asiantuntijana ja yhteisöllisenä toimijana 5 op ja Ainedidaktiikka IV: Ainedidaktinen
tutkimusseminaari 5 op)
 Suoritettavaa jää yht. 35 op



Aineenopettajakoulutuksen opintojen
ajoittuminen
1. Kaikille yhteiset, vapaasti suoritettavat kasvatustieteen perusopintojen

opintojaksot sijoittuvat useimmiten Edu (Educarium)-viikoille, mutta
valinnaiset luennot sijoittuvat myös harjoittelun kanssa päällekkäin. Voit
tehdä nämä opinnot myös ennen tai jälkeen varsinaista opettajan
pedagogisten opintojen suorituslukuvuotta, jos sinulla on voimassa oleva
opinto-oikeus Turun yliopistossa.

2. Ainedidaktiikan opinnot etenevät pääsääntöisesti omassa aineryhmässä
ja opetus sijoittuu Edu-viikoille.

3. Opetusharjoittelu ajoittuu Norssi-viikoille. Harjoittelut tehdään Turun
normaalikoulussa eli norssissa.



OPETTAJAN KELPOISUUS 1/2

+ +
Ylempi

korkeakoulu-
tutkinto

Opettajan pedagogiset
opinnot 60 op

LISÄKSI ESIM:

• Perusopetuksen aineenopettaja: kussakin opetettavassa aineessa
vähintään 60 opintopisteen laajuiset aineenopettajan koulutukseen
kuuluvat opetettavan aineen opinnot

• Lukion aineenopettaja: yhdestä opetettavasta aineesta perus-, aine- ja
syventävät opinnot, laajuus väh. 120 op ja muista opetettavista aineista
perus- ja aineopinnot, laajuus väh. 60 op

• Perusopetuksen luokan- ja aineenopettaja: opetettavan aineen
opintoja pääsääntöisesti 60 op (perus- ja aineopinnot) +
perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aiheiden monialaiset opinnot
(60 op), lyh. monialaiset opinnot

• Erityisopettaja: erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat
opinnot (60 op), lyh. erityisopettajan opinnot

Hyvä/ erinomainen
opetuskielen taito
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• Ammatillisen koulutuksen opettaja:

• Ammatilliset opinnot: soveltuva korkeakoulututkinto, opettajan pedagogiset
opinnot 60 op, 3 tai 5 vuoden työkokemus vastaavalta alalta

• Yhteiset opinnot: sama kuin lukiossa

• Ammattikorkeakoulun opettaja:
• Ammattikorkeakoulun lehtorin ja tuntiopettajan tutkintovaatimuksena on

soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Yliopettajalta vaaditaan soveltuva
jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto.
Soveltuvuuden tehtävään arvioi työnantaja.

• Yliopettajalta ja lehtorilta, jonka opetustehtävään pääosin kuuluu
ammattiopintojen järjestäminen, vaaditaan lisäksi vähintään kolmen vuoden
käytännön kokemus tutkintoa vastaavissa tehtävissä.

• Yliopiston opettaja:
• Yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökunnan kelpoisuusvaatimuksista ja

valintamenettelystä määrätään tarkemmin yliopistojen omissa
johtosäännöissä ja ne voivat vaihdella hieman yliopistoittain.

• Muita mahdollisuuksia: aikuiskoulutus, vapaa sivistystyö, kouluttajana
toimiminen (esim. työvoimapoliittinen koulutus, yritykset)



Lisätietoja

opoedu@utu.fi




