Hyväksytty kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 11.6.2018, 13.11.2018 ja 4.9.2019

Kasvatustieteiden kandiohjelman ja maisteriohjelman linjaukset ja tarkennukset 1.8.201731.7.2020 Rehtorin päätökseen (RP 496/2017) aiemmin hankitun osaamisen
tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) Helsingin yliopistossa
Nämä linjaukset koskevat
1) Opiskelijoita, joiden opinto-oikeus kasvatustieteiden kandiohjelmassa on alkanut 1.8.2017 tai sen
jälkeen ja lisäksi niitä opiskelijoita, jotka siirtyvät suorittamaan tutkintoaan kasvatustieteiden
kandiohjelmaan.
2) Opiskelijoita, joiden opinto-oikeus kasvatustieteiden maisteriohjelmassa on alkanut 1.8.2018 tai sen
jälkeen ja lisäksi niitä opiskelijoita, jotka siirtyvät suorittamaan tutkintoaan kasvatustieteiden
maisteriohjelmaan.
Opiskelijat, joiden opinto-oikeus kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon on alkanut ennen 1.8.2017, tai
joiden opinto-oikeus kasvatustieteen maisterin tutkintoon on alkanut ennen 1.8.2018, ja jotka eivät siirry
suorittamaan tutkintoaan kasvatustieteiden kandi- tai maisteriohjelmaan, voivat opiskella 31.7.2020 saakka
aikaisemmin hyväksyttyjen tutkintovaatimusten ja tiedekunnan pysyväismääräysten mukaisesti.
Kaikkien muiden kuin tässä linjauksessa mainittujen opintojen hyväksiluvusta päätetään
opintojaksokohtaisesti.
Kasvatustieteiden kandi- tai maisteriohjelman muussa kuin omassa opintosuunnassa suoritetuista
koulutusohjelman yhteisistä opintojaksoista ei tarvitse hakea hyväksilukua.

Kasvatustieteen perus- ja aineopinnot
Kotimaisessa yliopistossa suoritettu kasvatustieteen perusopintokokonaisuus korvaa kasvatustieteellisessä
tiedekunnassa suoritettavat kasvatustieteen perusopinnot sellaisenaan.


Mikäli opettajan kelpoisuuden tuottavan opintosuunnan opiskelijan aiempiin kasvatustieteen
opintoihin ei ole sisältynyt sisällöiltään vastaavaa opintojaksoa kuin Opetuksen suunnittelu,
toteutus ja arviointi I, suositellaan tämän opintojakson suorittamista.

Kotimaisessa yliopistossa suoritettujen kasvatustieteen aineopintojen hyväksiluvusta linjataan seuraavaa:
"Kotimaisessa yliopistossa suoritettu kasvatustieteen aineopintokokonaisuus korvaa yhteiset
tutkimusmenetelmäopinnot ts. Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I (poislukien kotitalousopettajan ja
käsityönopettajan opintosuunnat) ja Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I (poislukien käsityönopettajan
opintosuunta) edellyttäen, että aineopinnot ovat sisältäneet sekä laadullisia että määrällisiä
tutkimusmenetelmäopintoja.
Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnassa aineopintojen valinnaisiin sisältöopintoihin voidaan
sisällyttää myös sellaisia kasvatustieteellisiä, vähintään aineopintojen tasoisia opintojaksoja, jotka eivät
sisällöltään vastaa aineopintojen osalta kasvatustieteiden kandiohjelman opetussuunnitelman
opintojaksoja. Vastaavasti syventävien opintojen valinnaisiin sisältöopintoihin voidaan sisällyttää vähintään
syventävien opintojen tasoisia opintojaksoja, jotka eivät sisällöltään vastaa kasvatustieteiden
maisteriohjelman opetussuunnitelman opintojaksoja.
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Erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot
Kotimaisessa yliopistossa suoritettu erityispedagogiikan perusopintokokonaisuus korvaa
kasvatustieteellisessä tiedekunnassa suoritettavat erityispedagogiikan perusopinnot sellaisenaan.
Aineopintojen osalta korvaavuutta haetaan opintojaksokohtaisesti.

Kotitaloustieteen perus- ja aineopinnot
Kotimaisessa yliopistossa suoritettu kotitaloustieteen perusopintokokonaisuus korvaa kasvatustieteellisessä
tiedekunnassa suoritettavat kotitaloustieteen perusopinnot sellaisenaan.
Aineopintojen osalta korvaavuutta haetaan opintojaksokohtaisesti.

Käsityötieteen perus- ja aineopinnot
Kotimaisessa yliopistossa suoritettu käsityötieteen/ käsityökasvatuksen perusopintokokonaisuus korvaa
kasvatustieteellisessä tiedekunnassa suoritettavat käsityötieteen perusopinnot sellaisenaan.
Aineopintojen osalta korvaavuutta haetaan opintojaksokohtaisesti.

Opettajan pedagogiset opinnot kasvatustieteiden kandi- ja maisteriohjelmassa
1) Luokanopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen ja yleisen ja aikuiskasvatustieteen
opintosuunnassa
Kasvatustieteiden kandiohjelman luokanopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan ja yleisen ja
aikuiskasvatustieteen opintosuunnan opiskelijalle, joka on suorittanut Helsingin yliopistossa tai muussa
kotimaisessa yliopistossa opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuuden (60 op), joka on järjestetty
osana opettajan kelpoisuuden tuottavaa koulutusta/opintosuuntaa, hyväksiluetaan kasvatustieteen
perusopinnot.
Kasvatustieteen maisteriohjelman varhaiskasvatuksen opintosuunnan opiskelijan, jolla on aiempi
kotimaisessa yliopistossa varhaiskasvatuksen opettajan/lastentarhanopettajan koulutuksessa suoritettu
kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, tulee suorittaa opettajan pedagogisista opinnoista opintojaksot
Harjoittelu II (osat 1 ja 2), Opetussuunnitelma ja oppilaitoksen kehittäminen sekä Opettaja työnsä tutkijana.
2) Erityispedagogiikan, kotitalousopettajan ja käsityönopettajan opintosuunnassa
Kasvatustieteiden kandiohjelman erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijalle, joka on suorittanut
Helsingin yliopistossa tai muussa kotimaisessa yliopistossa opettajan pedagogisten opintojen
kokonaisuuden (60 op), joka on järjestetty osana opettajan kelpoisuuden tuottavaa
koulutusta/opintosuuntaa, hyväksiluetaan opettajan pedagogisista opinnoista muut opintojaksot paitsi
Suomen kieli koulussa – erityisopetuksen näkökulmia ja Matematiikan didaktiikka erityisopettajille. Nämä
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opintojaksot voidaan hyväksilukea vain, mikäli opiskelija on suorittanut aiemmin sisällöltään vastaavat
opintojaksot.
Kasvatustieteiden kandiohjelman kotitalousopettajan tai käsityönopettajan opintosuunnan opiskelijalle,
joka on suorittanut Helsingin yliopistossa tai muussa kotimaisessa yliopistossa opettajan pedagogisten
opintojen kokonaisuuden (60op), joka on järjestetty osana opettajan kelpoisuuden tuottavaa
koulutusta/opintosuuntaa, hyväksiluetaan opettajan pedagogiset opinnot sellaisenaan.
Kasvatustieteiden maisteriohjelman erityispedagogiikan, kotitalousopettajan tai käsityönopettajan
opintosuunnan opiskelijan, joka on suorittanut Helsingin yliopistossa tai muussa kotimaisessa yliopistossa
opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuudesta 25 opintopistettä osana kasvatustieteen kandidaatin
tutkintoaan, tulee opettajan kelpoisuuden (asetus 986/1998) saavuttamiseksi sisällyttää kasvatustieteen
maisterin tutkintoonsa 35 opintopistettä opettajan pedagogisia opintoja.
3) Lisäksi linjataan kaikkien opintosuuntien osalta seuraavaa:
•

Suoritettu kasvatustieteen perusopintokokonaisuus korvaa opettajan pedagogisista opinnoista
opintojaksot Oppimisen psykologia ja Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset
perusteet.

•

Suoritettu kasvatustieteen syventävien opintojen kokonaisuus korvaa opettajan pedagogisista
opinnoista opintojaksot Oppimisen psykologia, Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja
filosofiset perusteet, Opetussuunnitelma ja oppilaitoksen kehittäminen, Opettaja työnsä tutkijana.
Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan opiskelija, jolla on kasvatustieteen syventävien
opintojen opintokokonaisuus vielä kesken, saa myös mainitut korvaavuudet opettajan
pedagogisista opinnoista.

Ammattikorkeakoulussa suoritetuista opettajan pedagogisista opinnoista voi hakea hyväksilukua
opintojaksokohtaisesti.

Opettajan pedagogiset opinnot muille kuin kasvatustieteiden kandi- tai maisteriohjelman
opiskelijoille
Helsingin yliopistossa tai muussa kotimaisessa yliopistossa suoritettu opettajan pedagogisten opintojen
kokonaisuus (60 op), joka on järjestetty osana opettajan kelpoisuuden tuottavaa koulutusta/opintosuuntaa,
hyväksiluetaan opettajan pedagogiset opinnot sellaisenaan. Opettajan pedagogisten opintojen
perusopinnoista ja keskeneräisistä kokonaisuuksista haetaan hyväksilukua opintojaksokohtaisesti.
Lisäksi linjataan seuraavaa:
•

Suoritettu kasvatustieteen perusopintokokonaisuus korvaa opettajan pedagogisista opinnoista
opintojaksot Oppimisen psykologia ja Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset
perusteet.

•

Suoritettu kasvatustieteen syventävien opintojen kokonaisuus tai kasvatustieteen maisterin
tutkinto korvaa opettajan pedagogisista opinnoista opintojaksot Oppimisen psykologia,
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet, Opetussuunnitelma ja
oppilaitoksen kehittäminen, Opettaja työnsä tutkijana.
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Ammattikorkeakoulussa suoritetuista opettajan pedagogisista opinnoista voi hakea hyväksilukua
opintojaksokohtaisesti.

Opetusharjoittelut
Tutkintoon tai erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyvää opetusharjoittelua ei voi korvata muilla
opintojaksoilla.
Opettajan kelpoisuuteen johtavissa opintosuunnissa ja aineenopettajan koulutuksessa harjoittelu voidaan
korvata sisällöltään, laajuudeltaan ja kestoltaan vastaavalla, toisessa opettajankoulutuksessa suoritetulla
ohjatulla opetusharjoittelulla.
Muulla tavoin hankittu aiempi osaaminen huomioidaan seuraavien periaatteiden mukaisesti:
1) Työkokemuksen on oltava vastuullisena opettajana toimimisesta pääsääntöisesti omaa
opintosuuntaa/aineenopettajan koulutuksen suuntautumista (perus- ja lukio-opetus/aikuisopetus)
vastaavalla kouluasteella.
2) Opettajan työkokemuksena huomioidaan vähintään yhden kuukauden yhtenäiset jaksot, joista vähintään
viimeiset yhdeksän kuukautta tulee olla 10 vuoden sisällä tehtyjä siinä vaiheessa, kun tutkinto/erilliset
opettajan pedagogiset opinnot valmistuu. Työkokemuksen on oltava päätoimista (16vvt).
3) Työkokemuksen perusteella voi saada hyväksiluvun vain yhdestä opintoihin sisältyvästä harjoittelusta.
4) Vähintään kolme lukuvuotta (27 kuukautta) opettajana toiminut voi hakea osittaista hyväksilukua
opintojaksosta Harjoittelu I1 .
5) Vähintään kymmenen lukuvuotta (90 kuukautta) opettajana toimimisesta saa hyväksiluettua
opintojakson Harjoittelu I kokonaan. Opiskelijan tulee todentaa osaamisensa laatimalla osaamistaan
reflektoiva essee erillisen ohjeen mukaan. Erityispedagogiikan, varhaiskasvatuksen opettajan ja
luokanopettajan opintosuunnissa Harjoittelu I opintojaksoa ei kuitenkaan voi korvata kokonaan, vaan
mahdollinen osittainen korvaavuus katsotaan tapauskohtaisesti vastuuopettajan kanssa.
6) Opintojaksoa Harjoittelu II2 ei voida hyväksilukea aiemman työkokemuksen perusteella. Poikkeuksena
tästä ovat luokanopettajan ja erityispedagogiikan opintosuunnat, joissa Harjoittelu II voidaan
hyväksilukea vähintään kymmenen lukuvuoden (90 kuukautta) opettajana toimimisella, edellyttäen että
opiskelija ei ole saanut työkokemuksen perusteella osittaista korvaavuutta opintojaksosta Harjoittelu I.

Asiantuntijaharjoittelut
Tutkintoon sisältyvää asiantuntijaharjoittelua ei voi korvata muilla opintojaksoilla. Muulla tavoin hankittu
aiempi osaaminen huomioidaan, mikäli työkokemus vastaa sisällöltään opiskeltavaa alaa, on kokopäiväistä
ja sitä on vähintään vuoden ajalta.

1

Opintojakson Harjoittelu I opintosuuntakohtaiset/aineenopettajan koulutuksen nimet ja toteutustavat ovat
luettavissa opetussuunnitelmasta.
2
Opintojakson Harjoittelu II opintosuuntakohtaiset/aineenopettajan koulutuksen nimet ja toteutustavat ovat
luettavissa opetussuunnitelmista.

4

