
AIKUISKOULUTUKSEN OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT, OPISKELIJAVALINTAMENETTELY 
LUKUVUODEN 2022-2023 AIKANA JÄRJESTETTÄVIIN OPINTOIHIN        

 

Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen sekä varhaiskasvatuksen tutkinto-opiskelijoiden on mahdollista 
hakeutua suorittamaan yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (2004/794) 19§ mukaiset 
aikuiskoulutuksen opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Näistä opinnoista vastaa kasvatustieteiden 
ja kulttuurin tiedekunta.    

 

Aikuiskoulutuksen opettajan pedagogisten opintojen valintojen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa 
dekaanin päätöksellä nimettävä valintatoimikunta.   

   

Sisäänotto  

Lukuvuonna 2022-2023 järjestettäviin aikuiskoulutuksen opettajan pedagogisiin opintoihin valitaan 
enintään 40 opiskelijaa.  

 

Hakukelpoisuus  

Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opiskelijoista hakukelpoisia ovat   

• KK+KM-tutkinnon opiskelijat, joilla on hakuajan päättymiseen mennessä 
kasvatustieteiden perus- ja aineopinnot koostettuina ja arvioituina rekisterissä  
• syksyllä 2019, 2020 tai 2021 KK-tutkinnon opinnot aloittaneilla tulee kasvatustieteiden 
aineopintojen 50 op:n kokonaisuuteen sisältyä opintojaksot KASA01/KAS.KAA.110, 
KASA02/KAS.KAA.120 ja KASA03/KAS.KAA.130. Mikäli opiskelija on tehnyt 
kasvatustieteiden aineopinnot ennen KK-tutkinnon opintojen aloittamista 35 op:n 
laajuudessa tai lähellä tätä määrää, tulee hänen hakeutua koulutusasiantuntijan 
ohjaukseen, jonka yhteydessä tarkennetaan, edellytetäänkö em. jaksot osaksi 
aineopintojen 50 op:n kokonaisuutta.  
• opiskeluoikeuden KK+KM-tutkintoihin saaneet opiskelijat, jotka ovat hakeneet 
muutoksen opiskeluoikeuteensa aiemman korkeakoulututkinnon perusteella ja siirtyneet 
suoraan KM-tutkinnon opiskelijoiksi. Jos kasvatustieteiden perus- ja aineopinnot (25 op + 
35 op) on määrätty suoritettavaksi ennen KM-tutkinnon opintoja, tulee niiden olla 
koostettuina ja arvioituina rekisterissä hakuajan päättymiseen mennessä.   
• opiskeluoikeuden suoraan KM-tutkintoon saaneet opiskelijat  

 

 

  



Varhaiskasvatuksen opiskelijoista hakukelpoisia ovat  

• vuosina 2010-2016 KK+KM-tutkinto-oikeuden saaneet, joilla on hakuajan päättymiseen 
mennessä kasvatustieteiden perus- ja aineopinnot koostettuina ja arvioituina rekisterissä  
• vuosina 2010-2022 KM-tutkinto-oikeuden saaneet, joilla on hakuajan päättymiseen 
mennessä kasvatustieteiden perus- ja aineopinnot koostettuina ja arvioituina rekisterissä 

o syksyllä 2019, 2020 tai 2021 KK-tutkinnon opinnot aloittaneilla tulee 
kasvatustieteiden aineopintojen 50 op:n kokonaisuuteen sisältyä 
opintojaksot KASA01/KAS.KAA.110, KASA02/KAS.KAA.120 ja 
KASA03/KAS.KAA.130. Mikäli opiskelija on tehnyt kasvatustieteiden 
aineopinnot ennen KK-tutkinnon opintojen aloittamista 35 op:n laajuudessa 
tai lähellä tätä määrää, tulee hänen hakeutua koulutusasiantuntijan 
ohjaukseen, jonka yhteydessä tarkennetaan, edellytetäänkö em. jaksot osaksi 
aineopintojen 50 op:n kokonaisuutta.  

 

Hakuaika ja –menettely        

Hakuaika alkaa tiedotustilaisuudella ke 23.3.2022 klo 14.00-15 ja se päättyy ke 20.4.2022 klo 15.45.  

Hakeminen aikuiskoulutuksen opettajan pedagogisiin opintoihin tapahtuu sähköisellä hakulomak-
keella.  

 

Suoraan KM-tutkintoon valittujen opiskelijoiden tulee palauttaa hakuajan päättymiseen ke 20.4.2022 
klo 15.45 mennessä todistukset/opintosuoritusotteet muualla kuin Tampereen yliopistossa suorite-
tuista kasvatustieteiden perus- ja aineopinnoista osoitteeseen edu.opiskelu.tau@tuni.fi.  

  

Valintamenettely  
Valintamenettely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan soveltuvuuskokeeseen 
kutsuttavat hakijat alla kuvattujen kriteerien mukaisesti. Toisessa vaiheessa hakijat laitetaan 
paremmuusjärjestykseen soveltuvuuskokeessa annettujen pisteiden mukaisesti. 

Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan enintään 60 hakijaa.  Mikäli hakijoita on enemmän kuin 
soveltuvuuskokeeseen kutsutaan, hakijat sijoitetaan valintajonoon kasvatustieteiden aineopintojen 
kokonaisuuden arvosanan perusteella (mikäli kasvatustieteiden aineopintojen opintokokonaisuus on 
arvioitu asteikolla 1-3, muutetaan arvosanat asteikoille 1-5 seuraavasti: arvosana 1 > 1, arvosana 2 > 
3, arvosana 3 > 5).  Mikäli hakijat ovat tämänkin jälkeen samalla sijalla, asetetaan hakijat jonoon 
kasvatustieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon suoritettujen ja Sisussa ensisijaiseen 
opintosuunnitelmaan sijoitettujen opintopisteiden perusteella. Jos suoraan KM-tutkintoon valittu 
hakija on suorittanut aiemman korkeakoulututkinnon muualla kuin Tampereen yliopiston 
kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa, lisätään hänen opintosuorituksiinsa jonoon 
sijoitettaessa 180 opintopistettä.   
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Soveltuvuuskoe  
Tavoitteena on saada käsitys hakijan soveltuvuudesta aikuiskoulutuksen opettajan työhön. 
Soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan motivoituneisuutta, sitoutuneisuutta, koulutettavuutta, 
kasvatustieteellistä osaamista ja vuorovaikutustaitoja.   Soveltuvuuskoe toteutetaan 24.-25.5.2022. 
Hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen yhtenä päivänä erikseen tiedotettavaan kellonaikaan. Kutsu 
soveltuvuuskokeeseen lähetetään sähköpostitse opiskelijan @tuni.fi-sähköpostiosoitteeseen 
6.5.2022 mennessä. Myös kutsumatta jääneille ilmoitetaan.  

  

Pisteytys  
Soveltuvuuskoe arvioidaan pisteillä 0-48. Lopullinen valinta tehdään soveltuvuuskokeen kokonaispis-
temäärän perusteella.  

Soveltuvuuskokeen tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavien 
kriteerien perusteella:  

1. Kasvatustieteiden aineopintojen kokonaisarvosana  

2.  Kasvatustieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon suoritetut ja Sisussa ensisijaiseen 
opintosuunnitelmaan sijoitetut opintopisteet.  

• Jos suoraan KM-tutkintoon valittu hakija on suorittanut aiemman korkeakoulututkin-
non muualla kuin Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekun-
nassa, lisätään hänen opintosuorituksiinsa paremmuusjärjestykseen sijoitettaessa 
180 opintopistettä.  

Jos pistemäärät ovat edelleen samat, ratkaistaan valinta arvalla.   

   

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely  

Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 10.6.2022. Hakijoille lähetetään kirjallinen ilmoitus valinnan 
tuloksesta sähköpostitse opiskelijan @tuni.fi-sähköpostiosoitteeseen. Opiskelijalla on oikeus tehdä 
opiskelijavalinnan arviointia koskeva oikaisupyyntö 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin 
opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen 
omalta kohdaltaan tiedoksi. Oikaisupyyntö tulee toimittaa kasvatustieteiden ja kulttuurin 
tiedekuntaan osoitteella edu.opiskelu.tau@tuni.fi.   

 

Varasijamenettely  
Mikäli valituksi tullut opiskelija peruuttaa opiskelupaikkansa 15.8.2022 mennessä, niin hänen tilalleen 
voidaan ottaa valintajonossa ylimpänä varasijalla oleva opiskelija. Varasijoille asetetaan opiskelijoita 
ainoastaan, mikäli soveltuvia hakijoita on enemmän kuin enimmäissisäänottomäärä. 
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