
Haku aikuiskoulutuksen 
opettajan pedagogisiin 
opintoihin 2023-2024 

Elinikäinen oppiminen ja kasvatus ja varhaiskasvatus



OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT, AIKUISKOULUTUS

• Pedagogiset opinnot (60 op) koostuvat tietyin osin kasvatustieteiden perus-
ja aineopinnoista, ja syventävistä opinnoista (ks. KAS.PED-MO1)

• Syventävissä opinnoissa: Kasvatusajattelu; Laatu ja arviointi 
koulutuksessa; Pedagoginen seminaari ja harjoittelu

• Antavat laajan pedagogisen pätevyyden (eri koulutusasteilla); eri 
opetustehtävissä edellytyksenä myös esim. maisterin tutkinto + riittävä 
määrä opintoja ns. opetettavissa aineissa

• Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista määrittelee 
opettajien kelpoisuusvaatimukset eri tasoilla, ks. www.finlex.fi

• Pedagogisia opintoja voidaan edellyttää myös erilaisissa koulutuksen 
kehittämis- tai suunnittelutehtävissä
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Pedagoginen seminaari ja harjoittelu (KAS.PEA.010, 15 op)

•Osa pedagogisia opintoja, erillinen soveltuvuuskoe

•Seminaarit, 60 h: opettajan työn eri osa-alueet; 
ennakkomateriaalit ja tehtävät; pakollinen läsnäolo

•Ohjattu opetusharjoittelu, 30 h 

•Opetuksen havainnointi, 15 h

•Verkko-ohjaus- ja arviointiharjoittelu (Opetus ja ohjaus –
verkkokurssilla, 2. periodi)

•Portfolion laatiminen
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Opetusharjoittelu

•Opiskelija etsii itse harjoittelupaikan tai –paikat

•Esim. ammatillinen koulutus, AMK, yo, kansalaisopisto, 
kotoutumiskoulutus, muu aikuiskoulutus (lukio, jos 
opiskellut opetettavia aineita yo:ssa)

•Harjoittelun ajoitus harjoittelupaikan opetuksen mukaan 

•EDU:n ulkopuoliselle ohjaajalle ohjauspalkkio

•Aiempi opetuskokemus voidaan hyväksi lukea osittain 
harjoittelu- ja havainnointitunneissa
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Perustietoja

•Tämän opiskelijavalinnan kautta opintoihin hyväksytty opiskelija 
saa opiskeluoikeuden lukuvuoden 2023-2024 aikana 
järjestettävälle KAS.PEA.010 Pedagoginen seminaari ja 
harjoittelu (15 op) –opintojaksolle

•Valintaperusteiden mukaan opintoihin valitaan enintään 40 
opiskelijaa
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Hakuaika ja hakulomake

•Hakuaika alkaa tänään ke 22.3.2023 ja se päättyy 

ke 19.4.2023 klo 15.45.

•Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Linkki 
lomakkeeseen julkaistaan tämän tilaisuuden jälkeen 
Aikuiskoulutuksen opettajan pedagogisten opintojen 
käsikirjasivulla

• Opiskelijan oppaan käsikirjasivulle tulee myös tämän 
tilaisuuden esitys ja tallenne
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https://www.tuni.fi/fi/opiskelijan-opas/kasikirja/uni/opiskelu-0/opiskelumahdollisuudet/aikuiskoulutuksen-opettajan-pedagogiset-opinnot
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Hakukelpoisuus: elokas-opiskelijat
Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opiskelijoista hakukelpoisia ovat

A. KK+KM -tutkinnon opiskelijat, joilla on hakuajan päättymiseen mennessä kasvatustieteiden perus- ja 
aineopinnot koostettuina ja arvioituina rekisterissä

• syksyllä 2019, 2020, 2021 tai 2022 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

B. 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.

C. opiskeluoikeuden suoraan KM-tutkintoon saaneet opiskelijat
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Hakukelpoisuus: varhaiskasvatuksen 
opiskelijat
Varhaiskasvatuksen opiskelijoita hakukelpoisia ovat

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

B. vuosina 2010-2023 KM-tutkinto-oikeuden saaneet, joilla on hakuajan päättymiseen mennessä 
kasvatustieteiden perus- ja aineopinnot koostettuina ja arvioituina rekisterissä

• syksyllä 2019, 2020, 2021 tai 2022 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

• Huom! Haussa huomioidaan ehdollisena myös varhaiskasvatuksen opiskelijat, jotka hakevat KM-tutkinto-
oikeutta 23.4.2023 mennessä (päätökset KM-tutkinto-oikeuden myöntämisestä tehdään viimeistään 
5.5.2023). Aikuiskoulutuksen opettajan pedagogisiin opintoihin hakuprosessia helpottaa, jos hakemus 
KM-opintoihin on jätetty19.4.2023 mennessä.
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Valintamenettely
Valintamenettely on kaksivaiheinen:

• Ensimmäisessä vaiheessa valitaan soveltuvuuskokeeseen kutsuttavat hakijat alla kuvattujen 
kriteerien mukaisesti.

• Toisessa vaiheessa hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen soveltuvuuskokeessa annettujen 
pisteiden mukaisesti.

Soveltuvuuskokeeseen kutsuttavien valinta:

• Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan enintään 60 hakijaa. Mikäli hakijoita on enemmän kuin 
soveltuvuuskokeeseen kutsutaan,

1) hakijat sijoitetaan valintajonoon kasvatustieteiden aineopintojen kokonaisuuden arvosanan perusteella.

2) 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
• Soveltuvuuskoe toteutetaan 16.-17.5.2023 ryhmäkeskusteluna yliopiston Virta-

rakennuksessa. Hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen yhtenä päivänä erikseen 
tiedotettavaan kellonaikaan.

• Kutsu soveltuvuuskokeeseen lähetetään sähköpostitse opiskelijan @tuni.fi-
sähköpostiosoitteeseen to 4.5.2023 mennessä. Myös kutsumatta jääneille ilmoitetaan 
asiasta sähköpostitse.

• Kutsun yhteydessä hakijoille lähetetään tieto ennakkomateriaalista luettavaksi (e-
kirjan luku). Samalla annetaan myös ohjeistusta, minkälaisia asioita hakijat voisivat 
pohtia materiaalin pohjalta. Soveltuvuuskokeeseen on mahdollista ottaa mukaan omat 
ennakkomateriaalia ja pohdintoja koskevat muistiinpanot (paperilla). 

• Tavoitteena on saada käsitys hakijan soveltuvuudesta aikuiskoulutuksen opettajan 
työhön. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan motivoituneisuutta, 
sitoutuneisuutta, koulutettavuutta, kasvatustieteellistä osaamista ja 
vuorovaikutustaitoja.
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Huolehdi, että seuraavat asiat tulevat 
kuntoon:

Opintosuunnitelmasi Sisussa tulee olla hakuajan päättyessä 19.4.2023 
ajan tasalla:

• KK+KM-tutkinnot

• KM-tutkinto

Suorittamiesi opintojen määrä lasketaan ensisijaiseen 
opintosuunnitelmaasi sijoitettujen opintopisteiden pohjalta.

• Tarkista siis, että kaikki hakuajan päättymiseen mennessä saamasi 
suoritukset on myös sijoitettu opintosuunnitelmaasi.
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Kasvatustieteiden perus- ja aineopinnot 
rekisteriin ke 19.4.2023 mennessä

• Molempien kokonaisuuksien tulee olla koostettuina ja arvioituina 
rekisterissä ja opintosuunnitelmassasi hakuajan päättymiseen 
mennessä

• kasvatustieteiden perusopinnot 25 op

• kasvatustieteiden aineopinnot 50 op/KK-tutkinnon ohittaneet elokas-
opiskelijat 35 op

• Jätä Sisussa valmiin kokonaisuuden koostamis- ja 
arviointipyyntö ma 10.4.2022 mennessä
• Intran käsikirjan ohjeet kokonaisuuden koostamiseen ja arvioinnin hakemiseen
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Ohje KK-tutkinnon ohittaneille ja suoraan 
KM-tutkintoon valituille opiskelijoille

Jos kasvatustieteiden perus- ja aineopinnot eivät ole Tampereen yliopiston 
opintorekisterissä, toimi näin:

• Samalla kun täytät sähköisen hakulomakkeen (Forms), liitä mukaan 
todistukset/opintosuoritusotteet muualla kuin Tampereen yliopistossa 
suoritettamistasi kasvatustieteiden perus- ja aineopinnoista. Tämä 
pitää tehdä siis viimeistään ke 19.4.2023 klo 15.45 mennessä.
• Huom! Älä siis lähetä todistuksia valintaperusteissa mainittuun osoitteeseen!
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Apua opintosuunnitelman laatimiseen

• Jos tarvitset apua opintosuunnitelman laatimiseen ja ajan tasalle laittamiseen, varaa 
ohjausaika Sisuneuvontaan opintoneuvojalle (Roosa Mäkelä tai Sinikka Saarelainen)   
viimeistään viikoille 13 -15 Bookings-järjestelmässä:

• https://outlook.office365.com/owa/calendar/Kasvatustieteidenjakulttuurintiedekunnanohjau
spalvelut@tuni.onmicrosoft.com/bookings/

• Jos suunnitelma on jo kunnossa, ei tarvetta ohjausajan varaamiseen ole
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Lopullinen valinta

Soveltuvuuskoe arvioidaan pisteillä 0-48. Lopullinen valinta tehdään soveltuvuuskokeen 
kokonaispistemäärän 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 korkeakoulututkinnon muualla kuin Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin 
tiedekunnassa, lisätään hänen opintosuorituksiinsa paremmuusjärjestykseen sijoitettaessa 180 
opintopistettä.

• Jos pistemäärät ovat edelleen samat, ratkaistaan valinta arvalla.
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Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

•Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään pe 9.6.2023.

•Hakijoille lähetetään kirjallinen ilmoitus valinnan 
tuloksesta sähköpostitse opiskelijan @tuni.fi-
sähköpostiosoitteeseen. 
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Huomioita lähellä KM-tutkinnon 
valmistumista oleville

• Voidaksesi tulla valituksi näihin opintoihin, pitää sinun olla kirjoilla KM-
tutkinnossa koko hakuprosessin ajan valintaan asti.

• Jos tulet valituksi näihin opintoihin, voit valmistua KM-tutkinnosta ja hakea 
alumnioikeuden, jolla teet opettajan pedagogiset opinnot lukuvuoden 2023-
2024 aikana

• Huom! Harjoittelu-opintojakso (elokas KAS.KAY.220/KASSE01, vaka
KAS.KAY.230) tulee olla tällöin suoritettuna syventäviin opintoihin
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