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Osastonjohtajan tervehdys
Tervetuloa opiskelemaan kasvatustieteiden ja psykologian osastolle. Meillä kohtaavat ihmisen
kasvua, kehitystä, toimintaa, oppimista, tuntemista ja ajattelua tutkivat oppiaineet mielekkäällä
tavalla. Kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, ohjaus, erityispedagogiikka ja psykologia
muodostavat oppiaineiden kokonaisuuden, jonka tutkimuksellisina ydinteemoina ovat
osastomme strategian mukaisesti toimijuus ja hyvinvointi, elämänkulku ja opintopolut, kehittävät
interventiot sekä oppimisympäristöt ja tieto- ja viestintäteknologia.
Globaali maailma edellyttää asioiden jäsentämistä monesta eri näkökulmasta. Osastollamme
on paljon kokemusta kansainvälisestä tutkimuksesta. Siksi meillä on hyvät edellytykset kehittää
myös opetusta kansainvälisemmäksi. Opetuksen kansainvälistyminen voi tarkoittaa esimerkiksi
eri puolilta maailmaa tulevien opiskelijoiden osallistumista opintoryhmiimme. Yhtälailla osan
omista opinnoista voi suorittaa kansainvälisessä vaihdossa.
Suomessa yliopisto-opetus perustuu tutkimukseen. Tutkimus osastollamme on hyvällä tolalla.
Asia konkretisoitui hyvänä palautteena yliopistomme arvioidessa tutkimustaan. Tavoitteemme
on tuoda tämä uusin tutkimustieto käyttöönne. Asiantuntijuus edellyttää ajantasaista osaamista
ja uusien näkökulmien aktiivista etsintää.
Tutkimukseen perustuva opetus tarkoittaa myös sitä, että asioita tarkastellaan teoreettisten
jäsennysten kautta. Tutkimus näyttäytyy opintojen eri vaiheessa eri tavoin: Tutkimustekstin
kuulijan ja lukijan näkökulma vaihtuu opintojen aikana tutkimuksen tekijän näkökulmaan.
Teoreettinen ajattelu ja tutkimuksen tekeminen avaavat asiantuntijuuden uudella tavalla.
Tutkimuksen tekeminen on yksi tapa erikoistua ja osoittaa osaamistaan globaalissa ja alati
muuttuvassa maailmassa.
George Lucas on kiteyttänyt tulevaisuutta luotaavan haasteen Mestari Yodan suuhun sopivaksi
seuraavalla tavalla: “Difficult to see. Always in motion is the future...”
Rohkeutta maailman muutoksessa ja menestystä opintopoluillanne toivotellen

Teija Koskela
Kasvatustieteiden ja psykologian osastonjohtaja
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Oppaassa käytetty sanasto
Tutkintorakenne: Tiedekunnissa vahvistetaan kunkin tutkinnon tarkempi rakenne huomioiden
tutkintoasetuksen määräykset.
Opetussuunnitelma: Opetussuunnitelmat ovat opiskelijoille ja opettajille tarkoitettuja ohjeistoja
siitä, mitä ja miten opiskellaan. Ne kuvaavat yksityiskohtaisesti opetuksen ja opiskelun
tavoitteita, opetettavia ja opiskeltavia asioita, toteutus- ja suoritustapoja sekä opintosuoritusten
arviointia. Tiedekunta vahvistaa oppiaineidensa opetussuunnitelmat, jotka julkaistaan opintooppaina sähköisessä muodossa WebOodissa.
Opetusohjelma: Vuosittain tiedekunnassa vahvistettava kokonaisuus, josta ilmenevät kyseisenä lukuvuotena kussakin oppiaineessa järjestettävät opinnot ja opetus. Ohjelmat julkaistaan
WebOodissa.
Oppiaine: Oppiaine on tietyn alan tutkimukseen perustuvaa opetusta antava yksikkö, jossa
suoritettavat opinnot järjestyvät kolmeen eri vaiheeseen: perus-, aine- ja syventäviin opintoihin.
Pääaineella tarkoitetaan sitä oppiainetta, johon opiskelija on hyväksytty suorittamaan tutkintoa,
ja siitä suoritetaan sekä perus-, aine- että syventävät opinnot. Muut oppiaineet ovat opiskelijalle
sivuaineita.
Opintokokonaisuus: Koostuu useammasta opintojaksosta, jotka ovat vaativuudeltaan
samantasoisia ja muodostavat tietyn kokonaisuuden, kuten esimerkiksi jonkin tieteenalan
perusopinnot.
Opintojakso: Opintojen suorittamisen perusyksikkö, joka käsittelee yhtä asia- tai
teemakokonaisuutta. Opintojakso voidaan jakaa edelleen opintojakson osasuorituksiin, jotka
yhdessä muodostavat opintojakson.
Opintopiste: Opintojen mitoituksen perusyksikkö on opintopiste (op). Tutkintojen,
opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen laajuudet määritellään opintopisteinä. Opintojaksot
pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Yhden lukuvuoden aikana opintojen
suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä. Yksi
opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta. Työmäärään sisältyy luentojen, harjoitusten ja
muun opetuksen lisäksi myös opiskelijan itsenäinen työskentely.
AHOT: Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) tarkoittaa
tutkintoon kuuluvien opintojen hyväksilukemista joko muualla suoritettujen opintojen tai muulla
tavoin (esim. työelämässä) hankitun osaamisen perusteella.
HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. HOPS on
toteuttamiskelpoinen suunnitelma tavoitetutkinnon suorittamisesta, ja se sisältää yleensä sekä
tutkintoon tulevat opinnot että niiden alustavan aikataulutuksen. Tehdään heti opintojen alussa.
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1. Lukuvuosi ja ilmoittautuminen
1.1 Itä-Suomen yliopiston lukuvuosi
Lukuvuosi alkaa 1. elokuuta ja päättyy 31. heinäkuuta.
Filosofisessa tiedekunnassa opetus jakaantuu neljään periodiin, jotka ovat
Syyslukukausi, 1. periodi

1.9. - 24.10.2014

Syyslukukausi, 2. periodi

27.10. - 19.12.2014

Kevätlukukausi, 3. periodi

7.1. - 13.3.2015

Kevätlukukausi, 4. periodi

16.3. - 22.5.2015

Opintojaksot voivat ajoittua useamman periodin ajalle.
Joululoma on 20.12.2014 - 6.1.2015 ja pääsiäisloma 2. - 8.4.2015.
Uusien opiskelijoiden orientaatio järjestetään 1. - 4.9.2014 sekä 6.-8.10.2014.
Yliopiston avajaiset järjestetään Joensuun kampuksella 3.9.2014 klo 14.15 alkaen salissa C1,
Kuopion kampuksella 4.9.2014 ja Savonlinnan kampuksella 9.9.2014. Avajaispäivään kuuluva
jumalanpalvelus alkaa Joensuussa klo 12.00. Avajaisten ja avajaispäivän jumalanpalveluksen
aikana ei anneta lainkaan opetusta tai tuutorointia ko. paikkakunnalla. Avajaiset ovat kaikille
avoimia tilaisuuksia.
Yliopiston liikuntapäivät pidetään 7.10.2014 ja 17.2.2015 klo 12.15 alkaen. Opetusta ei
järjestetä klo 12 jälkeen.
Vappuaattona ei järjestetä opetusta.

1.2 Ilmoittautuminen ja WebOodi
Yliopistoon ilmoittautuminen
Jokaisen opiskelijaksi hyväksytyn tulee ilmoittautua joko läsnä tai poissa olevaksi. Aktiivinen
opiskelu on kuitenkin mahdollista vain läsnä oleviksi ilmoittautuneille. Myös ulkomailla opiskelevien on ilmoittauduttava läsnä oleviksi ja maksettava ylioppilaskunnan jäsenmaksu.
Ilmoittautuminen tehdään WebOodissa. Jos ilmoittautuminen jää tekemättä, opiskelijan on
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haettava uudelleen kirjoille yliopistoon. Ilmoittautumisvelvollisuus koskee kaikkia opiskelijoita.
Lisätietoja löytyy opinto- ja opetuspalveluiden sivuilta www.uef.fi/opiskelu/opiskeluoikeus.

Opintojaksoille ilmoittautuminen
Useimmille opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodissa. Pakolliset luento-, harjoitus- ja
verkkokurssit sekä seminaarit järjestetään pääsääntöisesti kerran lukuvuodessa. Kaikkia
valinnaisia opintojaksoja ei järjestetä joka lukuvuosi. Ilmoittautumisajat näkyvät WebOodista.
Myös kirjatentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa. Yleisiä tenttejä on kerran kuukaudessa/oppiaine, pois lukien heinäkuu. Oppiaineryhmän yleisten tenttien ajankohdat löytyvät
WebOodista ja filosofisen tiedekunnan verkkosivuilta http://www.uef.fi/filtdk/tentit.
Joitakin kursseja voi tenttiä myös sähköisesti Joensuun, Kuopion ja Savonlinnan kampuksen
tenttitiloissa; mahdollisuus käy ilmi opintojaksokuvauksesta. Sähköisen tentin tenttijärjestelmään ilmoittaudutaan osoitteessa https://stentti.uef.fi. Lisätietoja yliopiston opinto- ja
opetuspalvelujen sivulla osoitteessa http://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-tentti-opiskelijalle.
WebOodi
WebOodi on opiskelijarekisterin verkkopalvelu, jossa opiskelija voi tehdä lukuvuosiilmoittautumisen, ilmoittautua opetukseen ja tentteihin, muuttaa osoitettaan, selata
opintosuorituksiaan ja tehdä HOPSin. WebOodissa ovat myös opinto-oppaat ja
opetustarjontatiedot. WebOodi on osoitteessa https://weboodi.uef.fi/weboodi/.
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2. Filosofisen tiedekunnan esittely
Filosofinen tiedekunta on yksi Itä-Suomen yliopiston neljästä tiedekunnasta. Yliopiston muita
tiedekuntia ovat luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä
yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta.
Filosofinen tiedekunta muodostuu neljästä osastosta, jotka ovat humanistinen osasto,
kasvatustieteiden ja psykologian osasto, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen
osasto sekä teologian osasto. Joensuun ja Savonlinnan harjoittelukoulut kuuluvat filosofiseen
tiedekuntaan. Tiedekunta toimii kahdella kampuksella, Joensuussa ja Savonlinnassa.
Tiedekunnan johdossa toimivat Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännössä määritellyllä
tavalla valitut tiedekuntaneuvosto ja dekaani. Filosofisen tiedekunnan dekaani on professori
Markku Filppula ja varadekaani professori Pertti Väisänen.
Tiedekuntaneuvostossa ovat edustettuina professorit, muu henkilöstö sekä opiskelijat. Hallintoja tukipalveluita varten tiedekunnassa on hallintopalvelukeskus, jonka esimiehenä toimii
dekaanin alainen johtava hallintopäällikkö.

2.1 Kasvatustieteiden ja psykologian osasto
Kasvatustieteiden ja psykologian osastossa yhdistyvät aikuiskasvatustieteen, kasvatustieteen,
erityispedagogiikan, psykologian ja ohjauksen osaaminen. Toiminnan ydin muodostuu
osaamisalueisiin liittyvästä tutkimuksesta ja näiden alojen asiantuntijoiden perus- ja jatkokoulutuksesta.
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto järjestää psykologin, kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan ja ohjauksen koulutuksia. Näiden lisäksi osastolla järjestetään erityisopettajien, opinto-ohjaajien ja psykologien kelpoisuuksiin johtavia koulutuksia.
Osasto tarjoaa alojen sivuaineopetusta sekä tutkinnon jälkeen suoritettavia erillisiä kelpoisuusopintoja, kuten erityislastentarhanopettajan opinnot (ELTO), erityisopettajan opinnot (ERO) ja
opinto-ohjaajan opinnot.
Lisäksi osasto järjestää aikuisopettajan pedagogisia opintoja niille Itä-Suomen yliopiston
opiskelijoille, joiden pääaine antaa mahdollisuuden opettaa ensisijaisesti muualla kuin perusopetuksessa eli pääaineen opinnot suuntautuvat lukion, ammatillisen koulutuksen (yleiset
aineet) ja aikuiskoulutuksen tehtäviin (mm. kasvatus-, yhteiskunta- sekä kauppa- ja
oikeustieteelliset aineet).
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2.2 Yhteystiedot
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto toimii Joensuun kampuksella fyysisesti kahdessa eri
rakennuksessa siten, että Educa-rakennuksessa toimivat erityispedagogiikan, kasvatustieteen
ja aikuiskasvatustieteen sekä ohjauksen koulutukset. Metria-rakennuksessa toimii psykologian
koulutus.
Käyntiosoite:

Educa, Tulliportinkatu 1, 80100 Joensuu
Metria, Yliopistokatu 7, 80100 Joensuu

Postiosoite: Itä-Suomen yliopisto, Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Joensuun kampus,
PL 111, 80101 Joensuu
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)uef.fi
Puhelin: 0294 45 1111/vaihde
Osastonjohtaja: yliopistonlehtori Teija Koskela, puh. 0294 45 2666 (huone 310, Educa)
Osaston varajohtaja: professori Aarno Laitila, puh. 0294 45 2816 (huone 306, Metria)
Filosofisen tiedekunnan yhteisen hallintopalvelukeskuksen tehtävänä on huolehtia
tiedekuntaneuvoston, dekaanin ja osastonjohtajan päätös- ja toimivaltaan kuuluvien asioiden
valmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta sekä yleisesti avustaa tiedekunnan hallintoasioiden hoidossa. Hallintopalvelukeskuksen toiminnasta vastaa johtava
hallintopäällikkö.
Hallintopalvelukeskuksen yhteystietoja:
Johtava hallintopäällikkö Kari Korhonen, puh. 0294 45 2002 (Educa, huone 209)
Opintopäällikkö Satu Kouki, puh. 0294 45 2003 (Educa, huone 224a)
Amanuenssi (jatkokoulutusasiat) Merja Sagulin, puh. 0294 45 2995 (Metla, huone 1105B)
Suunnittelija (kansainväliset asiat) Milena Fayt, puh. 0294 45 2052 (Educa, huone 225b)
oa. Opintokoordinaattori (todistukset) Soile Autti, puh. 0294 45 2033 (Educa, huone 201b)
Amanuenssi (kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede) Outi Tikkanen, puh. 0294 45 204 (Educa,
huone 202), outi.e.tikkanen(at)uef.fi
Amanuenssi (erityispedagogiikka) Päivi Walling, puh. 0294 45 2048 (Educa, huone 331)
Suunnittelija (ohjauksen koulutus) Mira Tuononen, puh. 0294 45 2034 (Educa, huone 201a)
Suunnittelija (erilliset erityisopettajan ja erityislastentarhanopettajan opinnot) Heidi HirvasojaKorkee, puh. 0294 45 2041 (Educa, huone 330)
Opintosihteeri (psykologia) Birgitta Puustinen, puh. 0294 45 2045 (Metria, huone 317)
Opintosihteeri Riitta-Liisa Mustonen, puh. 0294 45 2039 (Educa, huone 205)
Opintosihteeri Arja Vihermäki, puh.0294 45 2049 (Educa, huone 205)
Hallintopalvelukeskuksen työnjako on kuvattu tarkemmin tiedekunnan verkkosivuilla osoitteessa http://www.uef.fi/filtdk/yhteystiedot/hallintopalvelukeskus.
Opetus- ja tutkimushenkilöstön yhteystiedot:
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Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opetus- ja tutkimushenkilöstön yhteystiedot löytyvät
yliopiston verkkosivuilta osoitteesta:
http://www.uef.fi/filtdk/yhteystiedot/kapsy tai http://www.uef.fi/yhteystiedot (puhelinluettelo).
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3. Opintojen ohjaus
Opintojen ohjaus kuuluu koko henkilökunnalle. Opintojen ohjauksen tavoitteena on, että
opiskelija sitoutuu yliopistoyhteisöön ja opiskeluun. Tavoitteena on lisäksi auttaa opiskelijaa
etenemään opinnoissaan tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä ja valmistumaan
tavoiteajassa. Opiskelija on kuitenkin itse vastuussa opintojensa suunnittelusta ja opintojen
etenemisestä. Opintojen suunnittelu kestää koko opintoajan, ja lähtökohtana on sekä tutkinnon
tavoitteiden että opiskelijan omien tavoitteiden yhteensovittaminen. Työelämätaitoja
harjoitellaan jo opintojen aikana ja opiskelija voi räätälöidä tutkintonsa työelämän vaatimuksia
vastaavaksi.
Opinnoista annetaan yleistä tietoa tässä oppaassa, Itä-Suomen yliopiston opiskelijan oppaassa,
tiedekunnan verkkosivuilla www.uef.fi/filtdk ja Opiskelu-sivuilla www.uef.fi/opiskelu. Opiskelijan
on hyvä tutustua myös yliopiston uusien opiskelijoiden verkkosivustoon osoitteessa
www.uef.fi/fi/opiskelu/uudelleopiskelijalle, josta löytyy tietoa kaikista opiskelijaelämään liittyvistä
asioista.
Opiskeltavia aineita ja koulutuksia koskevat tiedot löytyvät WebOodin oppaista.
Opetussuunnitelmat on tallennettu pdf-muodossa myös verkkosivuille osoitteeseen
http://www.uef.fi/fi/filtdk/opinto-oppaat. Kieli- ja viestintäopintoja koskevia tietoja saa
kielikeskuksen toimistosta ja verkkosivuilta.

3.1 Opinto- ja opetuspalvelut
Itä-Suomen yliopiston opinto- ja opetuspalvelut palvelee yliopistoon hakevia, yliopiston
opiskelijoilta, yliopiston henkilökuntaa sekä yhteistyökumppaneita.
Opinto- ja opetuspalveluiden palveluita opiskelijoille ovat:
·
·
·
·
·
·
·
·

Hakija-, valinta- ja opiskelijarekrytointipalvelut
Kansainväliset liikkuvuuspalvelut
Koulutuspalvelut
Opintopsykologipalvelut
Opintotuki
Opintohallinnon palvelut
TVT-tukipalvelut
Ura- ja ohjauspalvelut

Opiskelijoiden palvelut löytyvät verkosta Opiskelu-sivuilta osoitteesta www.uef.fi/opiskelu
Opintopalvelujen sähköpostiosoite on opiskelu(at)uef.fi.
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Joensuun kampuksen opinto- ja opetuspalvelujen asiakaspalvelutiski sijaitsee Aurorarakennuksen 1. kerroksessa.
Itseopiskelu- ja ryhmätyötilat sekä tietotekninen tukipalvelu löytyvät opparista. Joensuun
kampuksen oppari sijaitsee Carelia-rakennuksen 1. kerroksessa. Lisätietoja osoitteessa
http://www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-tukipalvelut

3.2 Tiedekunnan ja osaston neuvonta ja ohjaus
Opintojen suunnittelu ja ohjaus
Opiskelu yliopistossa on vapaata ja itsenäistä. Akateeminen vapaus sisältää myös vastuun
ottamisen opiskelusta.
Opiskelija

on itse ensisijaisesti vastuussa sekä opintojen suorittamiseen liittyvän tiedon
hankinnasta, opintojen suunnittelusta että opintojen edistymisestä,

päättää itsenäisesti pää- ja sivuainevalinnoistaan tutkintorakenteen määrittämissä
rajoissa,

laatii opintosuunnitelman (HOPS) ja päivittää sitä tarvittaessa,

perehtyy WebOodiin niin, että löytää sieltä tarvitsemansa tiedon,

seuraa opiskelemiensa aineiden tiedotuskanavia (mm. sähköposti) ja yliopiston ja
tiedekunnan verkkosivuja,

lukee huolellisesti tiedotteet, opiskeluohjeet, opinto-oppaat ja muun materiaalin,

osallistuu osaston ja opiskelemiensa oppiaineiden infotilaisuuksiin,

suorittaa opinnot ja tutkinnot sekä noudattaa opiskelun eettisiä ohjeita,

seuraa opintorekisteriään ja pyytää korjaamaan virheet välittömästi sekä

hakeutuu ohjaukseen tarvittaessa.

Amanuenssit ja suunnittelijat sekä opintosihteeri (psykologia)

Yleinen tiedotus, neuvonta ja opinto-ohjaus

Oppiainekohtainen syvempi opintoneuvonta ja ohjaus

Tutkinnon rakenteeseen ja tutkinnon hakemiseen liittyvä neuvonta

Opetusohjelma

Harjoittelut

Muualla suoritetut opinnot (pois lukien kieli- ja viestintäopinnot)

Opintokokonaisuuksien ja tutkintojen koonti

Pro gradu -tutkielmien palautus (erityispedagogiikka)
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Opintosihteerit

Yleinen opintoneuvonta

Opintosuoritusten rekisteröinti

Opintokokonaisuuksien koonti

Pro gradu -tutkielmien palautus, tarkastajien määräämis- ja arvostelupäätökset ja
arvosanojen rekisteröinti (pl. erityispedagogiikka)

Tutkintojen hakuun liittyvä ohjaus ja neuvonta sekä tutkintojen koostaminen

Virallinen opintorekisteriote ja opiskelutodistus

Yleisen tentin järjestäminen

WebOodiin opetuksen ajoittaminen ja tiloittaminen sekä ilmoittautumiset
Opintokoordinaattori

Opintoneuvonta ja -ohjaus

Tutkintotodistukset ja Diploma Supplementit

Erillis- ja vastaavuustodistukset
Oppiainetuutorit ja HOPS-ohjaajat

Uusien opiskelijoiden perehdyttäminen yliopisto-opintoihin ensimmäisenä opintovuotena

Opiskelijoiden HOPS-ohjaus ja HOPSien tarkastaminen
Opetushenkilökunta

Omaan oppiaineeseen ja opetukseen liittyvä neuvonta ja ohjaus

Oman oppiaineen yksittäisten opintojaksojen korvaavuuksista ja hyväksilukemisista
vastaaminen
Henkilökunnan yhteystiedot ja vastaanottoajat http://www.uef.fi/filtdk/kapsy-yhteystiedot

3.3 HOPS ja sen laatiminen
HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.
HOPSin laatiminen on kaikille uusille opiskelijoille pakollista.
HOPS pitää sisällään suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta. Ensimmäisenä
opiskeluvuotena laaditaan HOPS silmällä pitäen kandidaatin tutkintoa. Toisena tai kolmantena
opintovuotena käydään opinto-ohjauskeskustelut oman oppiainetuutorin/HOPS-ohjaajan
kanssa. Kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa on hyvä laatia uusi HOPS maisterin tutkintoa
varten.
HOPS auttaa opiskelijaa suunnittelemaan opintojaan ja seuraamaan niiden edistymistä.
Opintosuunnitelmassa määritellään suoritettavat opinnot ja niiden suorittamisaikataulu. HOPSia
on hyvä päivittää aina, kun suunnitelmat tai opetussuunnitelma muuttuvat.
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HOPS laaditaan WebOodissa OodiHops -työkalulla. Uusille opiskelijoille järjestetään syksyisin
yhteistä HOPS-ohjausta. Vanhat opiskelijat voivat ottaa HOPS-asioissa yhteyttä
oppiainetuutoriin tai amanuenssiin/suunnittelijaan/opintosihteeriin. Tarkempia tietoja HOPSista
löytyy osoitteesta www.uef.fi/filtdk/hops.
HOPSin hyväksymisen jälkeen opiskelijalle annetaan merkinnät seuraavista opintojaksoista:
1131000 Yliopisto-opinnot käyntiin (1 op)
Henkilökohtainen opintojen suunnittelu (1-2 op)

Oppiainetuutorit
Uusien opiskelijoiden oppiainetuutorit ilmoitetaan Yliopisto opinnot käyntiin –opintojakson
alussa ja tiedekunnan verkkosivuilla http://www.uef.fi/filtdk/hops

3.4 Mistä tietoa opintoihin ja opiskeluun liittyvissä asioissa


WebOodi: Kaikki opinto-oppaat ja opintojaksokuvaukset löytyvät jatkuvasti päivitettyinä WebOodista. WebOodissa kannattaa ensimmäiseksi perehtyä oman pääaineen
tutkintorakenteeseen. WebOodissa on myös tiedot tenteistä ja annet-tavasta opetuksesta.



Yliopiston ja tiedekunnan verkkosivut: Yliopiston Opiskelu-sivuilta löydät palvelut,
ohjeet ja lomakkeet Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille opintopolun eri vaiheissa
http://www.uef.fi/opiskelu. Kasvatustieteiden ja psykologian osaston yleisistä opintoasioista löytyy tietoa osoitteesta http://www.uef.fi/filtdk/opiskelu.



Sähköpostitiedotuslistat ja Moodle-alustat: Oppiaineiden omilla tiedotuslistoilla tai
Moodle-alustoilla ilmoitetaan kaikista opintoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista.



Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas: Opas sisältää paljon tietoa mm. opintokäytännöistä, tutkielmista, työharjoittelusta ja ulkomailla opiskelusta.
Opas löytyy osoitteesta http://www.uef.fi/filtdk/opinto-oppaat.



Opiskelijan opas: Oppaassa on tietoa yliopistossa opiskelusta, opiskelijalle tarjolla
olevista palveluista sekä muista tärkeistä opiskelijaelämään liittyvistä asioista. Opas
on luettavissa myös verkossa: http://www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-opas.



Info-tv: Educan kahvion läheisyydessä sijaitsevassa info tv:ssa tiedotetaan
ajankohtaisista asioista.
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4 Opinto-oikeudet
Opiskelija saa opiskelijavalinnassa opinto-oikeuden sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon
siinä pääaineessa tai koulutusohjelmassa, johon hänet on valittu.
Monet filosofisen tiedekunnan oppiaineista ovat vapaasti valittavissa sivuaineiksi. Joihinkin
oppiaineisiin otettavien sivuaineopiskelijoiden määrää kuitenkin rajoitetaan tai opinto-oikeutta
on haettava sivuaineen valintakokeessa. Näitä ovat esimerkiksi kieliaineet ja opettajan
pedagogiset opinnot.

4.1 Suoritettavat tutkinnot
Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta yliopistojen tutkinnot ovat kaksiportaisia: Opiskelijat
suorittavat ensin alemman korkeakoulututkinnon ja jatkavat vasta sen jälkeen ylempään korkeakoulututkintoon. Alempaa korkeakoulututkintoa kutsutaan kandidaatin tutkinnoksi ja ylempää
korkeakoulututkintoa maisterin tutkinnoksi. Pääsääntöisesti opiskelijat saavat kuitenkin opintooikeuden samanaikaisesti sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin.
Alempi korkeakoulututkinto eli kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan vähintään 180 opintopistettä. Sen tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta. Ylempi korkeakoulututkinto eli maisterin tutkinto on vähintään 120 opintopisteen laajuinen, mikä vastaa kahden vuoden opiskelua
alemman korkeakoulututkinnon jälkeen. Lähtökohtaisesti sekä alemman että ylemmän
korkeakoulututkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on yhteensä viisi vuotta. Poikkeuksen
muodostaa psykologian maisterin tutkinto, jossa tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on
150 opintopistettä. Tutkinnon voi suorittaa päätoimisesti opiskellen kahdessa ja puolessa
lukuvuodessa.
Kandidaatin tutkintoon liitettyjä opintoja ei voi käyttää maisterin tutkintoon. Pääaineen syventäviä opintoja ei voi liittää kandidaatin tutkintoon. Kandidaatin tutkinto suositellaan suoritettavaksi
minimilaajuudessaan. Opiskelijan on pääsääntöisesti suoritettava ensin alempi korkeakoulututkinto ennen siirtymistään suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa. Pääsäännöstä
voidaan luopua, jos se on opintojen sujuvan etenemisen kannalta perusteltua. Tällöinkin
opiskelijalla on oltava suoritettuna alempi korkeakoulututkinto ennen ylempään
korkeakoulututkintoon kuuluvan opinnäytetyön aloittamista.
Kasvatustieteellisen alan alempi korkeakoulututkinto on nimeltään kasvatustieteen kandidaatin
tutkinto (KK) ja ylempi korkeakoulututkinto kasvatustieteen maisterin tutkinto (KM). Psykologian
alan alempi korkeakoulututkinto on nimeltään psykologian kandidaatin tutkinto (PsK) ja ylempi
korkeakoulututkinto puolestaan psykologian maisterin tutkinto (PsM).
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Tieteellisiä jatkotutkintoja ovat kasvatustieteen lisensiaatin tutkinto (KL) tai psykologian
lisensiaatin (PsL) tutkinto ja kasvatustieteen (KT) tai psykologian tohtorin (PsT) tutkinto.
Psykologian lisensiaatin tutkinto suoritetaan erikoispsykologikoulutuksessa ja se on ammatillisesti suuntautunut jatkotutkinto. Jatkotutkintojen opetussuunnitelma on laadittu erilliseksi
oppaaksi, jota on saatavilla osoitteesta http://www.uef.fi/filtdk/jatko-opiskelu.
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4.2 Tutkintojen pää- ja sivuaineet sekä muut opinnot
Koulutus
- pääaine
Erityisopettajien koulutus:
erityispedagogiikka

Orientaatio-,
kieli- ja
viestintäopinnot
16 op

Pääaineen
perus- ja
aineopinnot

Pääaineen
syventävät
opinnot

Sivuaineopinnot

32 op
35 op

100 op

KK-tutkintoon:
I: pakolliset 60
op *
II: vapaasti
valiten 25 op

Erityispedagogiikan
tieteenalaopinnot:
erityispedagogiikka

21 op

25 op
35 op

92 op

vapaasti
valiten KKtutkintoon 60
op ja 25 op,
KM-tutkintoon
25 op

Kasvatustieteen ja
aikuiskasvatustieteen
asiantuntijakoulutus:
kasvatustiede
tai aikuiskasvatustiede

22 op

25 op
50 op

100 op

vapaasti
valiten KKtutkintoon
vähintään yksi
60 op ja KMtutkintoon
vähintään 8
op.

Opintoohjaajan
koulutus:
kasvatustiede

18 op

Psykologikoulutus:
psykologia

40 op
62 op

112 op

vapaasti
valiten 60op

Opettajankoulutuksen opinnot
(tutkintoasetus
19 §)
opettajan
pedagogiset
opinnot 60 op
erityisopetuksen
tehtäviin ammatillisia valmiuksia
antavat opinnot 60
op
- sisältyvät osittain
pääaineopintoihin
*perusopetuksessa
opetettavien
aineiden ja aihekokonaisuuksien
monialaiset opinnot 60 op

osaksi tutkintoopintoja voi suorittaa
opettajan
pedagogiset
opinnot 60 op
(erillinen haku
opintojen aikana)
- sisältyvät osittain
pääaineopintoihin
opettajan
pedagogiset
opinnot 60 op
opinto-ohjaajan
tehtäviin ammatillisia valmiuksia
antavat opinnot 60
op

13 op
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25 op
78 op

150 op
sisältää
pakollisen
harjoittelun

vapaasti
valiten PsKtutkintoon 2 x
25 op tai yksi
60 op

- sisältyvät pääaineopintoihin

Tutkintotodistukseen merkitään näkyviin suoritetut opintokokonaisuudet arvosteluineen sekä
muut tutkintorakenteen mukaiset opinnot. Muut oppiaineet, joista opiskelija on suorittanut
vähintään 20 opintopisteen verran opintoja, mutta jotka eivät muodosta kokonaisuutta, eritellään
tutkintotodistuksen kohdassa ”muita opintoja”.
Muita opintoja ovat mm.

opinnot, jotka eivät kuulu mihinkään oppiaineeseen (esim. opiskelijatuutorointi,
ylimääräiset kielikeskusopinnot, akateemiset opiskelutaidot)

pää- tai sivuaineiden ylimääräiset opinnot, joita ei ole liitetty mihinkään opintokokonaisuuteen.
Pääaineen valinta
Erityispedagogiikan, opinto-ohjaajan tai psykologian koulutuksiin valituilla pääaine on määritelty
valmiiksi. Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksessa pääaine valitaan
opiskelijaksi valitsemisen jälkeen. Pääaine tallennetaan opiskelijarekisteriin opinto- ja
opetuspalveluissa.

4.3 Tutkintojen suorittamisajat, opintoajan rajoittaminen ja
opiskeluoikeus tutkinnon suorittamisen jälkeen
Opintoaikojen rajaaminen koskee niitä alempaan (kandidaatti) ja ylempään (maisteri)
korkeakoulututkintoon johtavia opiskeluoikeuksia, jotka on myönnetty alkamaan 1.8.2005 tai
sen jälkeen. Opiskeluoikeutta koskevat pääperiaatteet ovat yliopistolaissa 558/2009. Lainsäädäntöä täydentävät Itä-Suomen yliopiston menettelyohjeet.
Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteenlaskettu tavoiteaika on
pääsääntöisesti viisi lukuvuotta. Alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen tavoiteaika on
kolme lukuvuotta ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen tavoiteaika on kasvatustieteellisellä alalla kaksi lukuvuotta kun taas psykologian maisterin tutkintoon johtavassa
koulutuksessa kaksi ja puoli lukuvuotta.
Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin hän
vastaanottaa opiskelupaikan yliopistossa. Opiskeluajan kesto näkyy opiskelijalle WebOodissa
kohdissa Omat perustiedot sekä OodiHOPS.
Lisätietoa opiskeluoikeudesta ja poissaoloista: http://www.uef.fi/opiskelu/opiskeluoikeus.
Lisäajan hakeminen
Mikäli opintoaika loppuu eikä opiskelijalla ole lakiin perustuvaa poissaolon syytä, lisäaikaa on
haettava filosofisen tiedekunnan dekaanilta. Lisäaikahakemuksen liitteeksi vaaditaan opintosuunnitelma, joka tehdään oman oppiaineryhmän amanuenssin kanssa. Hakemus toimitetaan
filosofisen tiedekunnan opintopäällikölle. Tutkinnon suorittamisajoista ja lisäajan hakemiseen
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liittyvistä
menettelytavoista
(myös
http://www.uef.fi/opiskelu/tutkintoaika.

hakulomake)

on

lisätietoja

osoitteessa

Opinto-oikeus tutkinnon suorittamisen jälkeen
Valmistuttuaan tutkinto-opiskelija voi suorittaa opintoja sen lukukauden loppuun asti, jonka
aikana hän on valmistunut (tutkintosääntö, 12 §). Kandidaatin ja maisterin tutkintoa suorittamaan otetun opiskelijan opinto-oikeus (myös sivuaineopinto-oikeus) päättyy sen lukukauden
lopussa, jona hän on suorittanut maisterin tutkinnon. Tutkinnon jälkeisiä opintoja voidaan
suorittaa niiltä osin, kun se on mahdollista täydennyskoulutuksena ja avoimen yliopiston opintoina.
Tämän lisäksi filosofisen tiedekunnan dekaani on päättänyt (68/2011), että filosofisessa
tiedekunnassa opiskeluoikeus kelpoisuutta ja pätevyyttä tuottavissa opinnoissa päättyy sen
lukukauden lopussa, jonka kuluessa Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelija on suorittanut
maisterin tutkinnon.

4.4 Kieli- ja viestintäopinnot
Kielikeskus vastaa kieli- ja viestintäopinnoista. Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot kuuluvat
alempaan eli kandidaatin tutkintoon. Pelkkää maisterin tutkintoa suorittavalta tai maisteriohjelmassa opiskelevalta ei vaadita pakollisia kieliopintoja, elleivät ne kuulu maisteriohjelman
opetussuunnitelmaan.
Kieliopinnot on mahdollista suorittaa kielikeskuksen järjestämillä opintojaksoilla tai AHOTnäyttökokeilla, mikäli opiskelijalla jo entuudestaan on tutkintovaatimusten edellyttämä kieli- ja
viestintäosaaminen. Kielikeskus vastaa kieli- ja viestintäopintojen hyväksilukemisesta. Ohjeet ja
lomake osoitteessa www.uef.fi/kielikeskus/muodollisesti-hankittu-osaaminen.
Koulusivistyskielen määritteleminen
Opiskelijan koulusivistyskieli vaikuttaa filosofisessa tiedekunnassa suoritettavan tutkinnon
kieliopintojen vaatimuksiin, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteen
kieleen sekä opettajan kelpoisuuteen.
Koulusivistyskieli on suomi, jos
yksikin alla mainituista ehdoista
täyttyy.

Vapautus kieliopinnoista
(II kotimainen kieli,
vieras kieli)

Kypsyysnäyte

Suomalainen peruskoulu (äidinkieli
suomi)
Suomalaisen lukion oppimäärä
(äidinkieli suomi)

ei myönnetä

suomeksi

ei myönnetä

suomeksi
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Suomalainen ylioppilastutkinto (äidinkieli suomi)
IB/EB/RB-tutkinto + suomen kielellä
suoritettu ylioppilastutkinto ja hyväksytty arvosana suomi äidinkielenä kokeessa
koulusivistyskieli ei ole suomi

ei myönnetä

suomeksi

ei myönnetä

suomeksi

IB/EB/RP-tutkinto, johon sisältyy
suomi L1 -aineena
Vieraskielinen peruskoulu

yliopisto määrää kielitaidon tai vapauttaa
yliopisto määrää kielitaidon tai vapauttaa
yliopisto määrää kielitaidon tai vapauttaa

yliopiston määräämällä
kielellä
yliopiston määräämällä
kielellä
yliopiston määräämällä
kielellä

Suomalainen ylioppilastutkinto, johon
sisältyy suomi toisena kielenä -koe

Lisäksi filosofisen tiedekunnan dekaani voi muista perustelluista syistä myöntää vapautuksen
pakollisista kieliopinnoista osittain tai kokonaan. Vapautusta on haettava heti opintojen alussa.
Vapautusta koskeva vapaamuotoinen hakemus jätetään opintopäällikkö Satu Koukille
Dekaani voi myöntää opiskelijalle oikeuden kirjoittaa kypsyysnäytteen muulla kuin suomen tai
ruotsin kielellä tutkintoasetuksen mahdollistamissa puitteissa. Kypsyysnäytteen kieltä koskeva
vapaamuotoinen hakemus jätetään opintopäällikkö Satu Koukille.
Opettajan kielitaitovaatimukset
Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa
986/1998 seuraavasti:
Henkilökunnan jäsen
Rehtori
Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa, vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta
annetussa laissa tarkoitettu rehtori
Perusopetusta tai esiopetusta antava opettaja

Lukiokoulutuksessa
Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopetusta
antava opettaja

Kielitaitovaatimus
Vaaditaan oppilaitoksen opetuskielessä
erinomainen suullinen ja kirjallinen taito
Vaaditaan oppilaitoksen opetuskielen
hallinta

Vaaditaan koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Jos opetuskieli on muu kuin koulun opetuskieli, opettajalta vaaditaan opetuksessa käytettävän
kielen hallinta.
Vaaditaan opetuksessa käytettävän kielen
hallinta
Vaaditaan kyseisen kielen erinomainen
suullinen ja kirjallinen taito
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4.5 Opinto-oikeuden siirto tai pääaineen vaihto
Itä-Suomen yliopiston varsinaisella opiskelijalla on oikeus suorittaa vain ne tutkinnot, joita
suorittamaan hänet on opiskelijavalinnassa valittu. Tutkinto voidaan myöntää vain pääaineesta.
Pääaineella tarkoitetaan sitä oppiainetta, johon opiskelija on hyväksytty suorittamaan tutkintoa.
Muut oppiaineet ovat sivuaineita.
Pääaineen vaihtaminen on mahdollista kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen sisällä tietyssä opintojen vaiheessa (ks. tarkemmin koulutuksen esittely,
oppaan luku 7.1). HOPS on päivitettävä aina pääaineen vaihtamisen yhteydessä. Pääaine
tallennetaan opiskelijarekisteriin opinto- ja opetuspalveluissa vahvistetun HOPSin perusteella.
Itä-Suomen yliopistossa koulutuksesta toiseen vaihto tapahtuu pääsääntöisesti erillisvalintojen
kautta,
joista
on
tarkempaa
tietoa
yliopiston
Hae
opiskelijaksi
-sivustolla
http://www.uef.fi/fi/opiskelu/hae.
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5 Sivuaineopetus
Yliopistossa on vapaa sivuaineiden opinto-oikeus lukuun ottamatta aloja, joissa
opiskelijavalinnassa käytetään soveltuvuuskoetta tai tasokoetta, tai joissa on muu perusteltu
syy rajoittaa sivuaineopinto-oikeutta. Sivuaineiden opinto-oikeuden mahdolliset rajoitukset
määritellään opetussuunnitelmassa. Sivuaineopetusta voi olla koulutusalojen välisenä
yhteistyönä sekä erikseen tietyille pääaineille soveltuvina sivuainekokonaisuuksina.
Yliopistossa voi olla muiden yliopistojen opiskelijoita, jotka suorittavat sivuaineopintoja
joustavan opinto-oikeussopimuksen perusteella (tutkintosääntö 10 §).
Tarkempia tietoja saa valintaoppaista ja asianomaisesta tiedekunnasta sekä yliopiston
verkkosivuilta www.uef.fi/opiskelu/sivuaineopiskelu ja www.uef.fi/filtdk/sivuaineopinnot.

5.1 Osaston tarjoama sivuaineopetus
Lähtökohtaisesti pääaineena opetettavasta aineesta voi suorittaa myös sivuaineopintokokonaisuuksia. Sivuaineopinnot kuuluvat pääsääntöisesti vapaan sivuaineoikeuden piiriin, ellei ole
perusteltua rajoittaa osallistujien määrää. Tällöin opiskelijat tulevat valituksi valintakriteerien
perusteella, joista tarkemmin tiedekunnan sivuaineoppaassa sekä sivuaineiden oppaissa
WebOodissa. Sivuainetarjonta vahvistetaan vuosittain resurssien sallimissa puitteissa.
Sivuainekokonaisuudet toteutetaan suunnitellun mukaisesti, mikäli ilmoittautuneiden
opiskelijoiden määrä on vähintään 12.
Kasvatustieteiden ja psykologian osaston sivuainetarjonta on esitelty tarkemmin luvussa 8.

5.2 Avoimen yliopiston tarjoamat sivuaineopinnot
Tutkinto-opiskelijoilla on kaksi vaihtoehtoista mahdollisuutta osallistua avoimen yliopiston
opintoihin.
1. Tutkinto-opiskelijat voivat halutessaan opiskella Avoimessa yliopistossa kaikkia Avoimen
yliopiston opetustarjonnassa olevia opintoja maksamalla itse opinto-oikeudesta hinnaston
mukaisen maksun 10 euroa/opintopiste. Tutkinto-opiskelijat voivat halutessaan ilmoittautua
opiskelijaksi myös yhteistyöoppilaitokseen. Yhteistyöoppilaitokset hinnoittelevat opintonsa itse.
2. Tutkinto-opiskelija voi hakea toistaiseksi voimassa olevan menettelyn mukaisesti
maksutonta sivuaineopiskeluoikeutta tietyissä Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston
tarjonnassa olevissa oppiaineissa. Tätä mahdollisuutta yliopisto tukee vuosittain erillisellä
määrärahalla. Opetuksen maksuttomuus ei koske yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävää
opetusta.
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Em. tuen avulla ei kuitenkaan voi opiskella oman pääaineen opintoja Avoimen yliopiston kautta.
Tuki kohdennetaan opiskelijan ensisijaisen opinto-oikeuden sivuaineopintoihin. Opinnot ovat
tarjolla opiskelijoille, joilla ei ole mahdollisuutta omalla kampuksella ko. opetukseen
lähiopetuksena tai opetus järjestetään vain avoimena yliopisto-opetuksena.
Hakuajat ovat seuraavat: syyslukukaudella 1.-30.10., jolloin haku kohdistuu 1.1. alkaviin
opinto-oikeuksiin, ja kevätlukukaudella 1.-31.3., jolloin haku kohdistuu 1.8. alkaviin opintooikeuksiin. Opiskelijan tulee huomioida opintosuunnitelmassaan hakemansa oppiaineen
opetuksen järjestämisaikataulu.
Opiskelija hakee alla olevan ohjeen mukaisesti tiedekunnasta maksutonta opinto-oikeutta. Haku
ohjeistuksineen on myös hakuaikana WebOodissa. Tiedekunta tekee päätöksen opintooikeuden puoltamisesta tai kieltämisestä opiskelijan HOPSin mukaisesti.
Hakuohjeet

Haku tapahtuu opintokokonaisuuksiin, ei yksittäisille opintojaksoille

Opiskelija
neuvottelee
oman
laitoksen/oppiaineen/osaston
kanssa
mahdollisuudesta saada maksuton opinto-oikeus avoimeen yliopisto-opetukseen
(hops)

Opinto-oikeutta voi hakea vain hopsissa hyväksyttyyn ensisijaisen opintooikeuden sivuainekokonaisuuteen, jota ei ole mahdollista opiskella lähiopetuksena
oman opinto-oikeuden kampuksella, tai jota järjestetään vain avoimena yliopistoopetuksena

Hakea voi joko perus- tai aineopintoihin, ei yhtä aikaa molempiin.
Aineopintojen opinto-oikeuden myöntämistä varten saman oppiaineen perusopinnot
pitää olla tehtyinä. Jos hakuaikana perusopinnot ovat kesken, mutta opiskelija saa
perusopinnot valmiiksi lukukauden loppuun mennessä, hakua puolletaan ja opintooikeus myönnetään ehdollisena. Hakuvaiheessa tämän tiedon tulee näkyä
lisätiedoissa. Opiskelijan tulee toimittaa Avoimeen yliopistoon ennen uuden opintooikeuden ja lukukauden alkua opintosuoritusote, jossa perusopintokokonaisuus
näkyy koostettuna. Tämä on opiskelijan vastuulla.

Mikäli opiskelija on jo aiemmin hakeutunut omakustanteisesti Avoimeen
yliopistoon, hän ei voi takautuvasti saada maksutonta opinto-oikeutta, eikä
maksettuja maksuja palauteta

Hakujärjestyksellä ei ole merkitystä opinto-oikeuden saamiseksi

Opiskelija hakee opinto-oikeutta hakuaikana WebOodissa hakukohteella
AYKOKHAKU ja hakemukset käsittelee tiedekunta, joka kirjaa joko puollot tai kiellot.
Kielloissa tulee olla perustelut.

Avoimessa yliopistossa kirjataan opiskelijalle myönnetty opinto-oikeus sekä
lähetetään opiskelijalle tarkemmat ohjeet opintojen suorittamisesta

Opiskelija huolehtii, että opinnot tulevat suoritetuksi opinto-oikeusajan puitteissa.
Mikäli opinnot eivät tule valmiiksi ennen opinto-oikeusajan päättymistä, opiskelija voi
jatkaa opintoja ilmoittautumalla uudelleen Avoimeen yliopistoon ja maksamalla
normaalit avoimen yliopisto-opetuksen maksut
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Jos opiskelija haluaa keskeyttää opinnot, opinto-oikeuden siirtoa tulee anoa
ennen seuraavan lukukauden alkua ja opinto-oikeutta voi siirtää max. 2 lukukautta.
Opiskelijan tulee huomioida opintosuunnitelmassaan hakemansa oppiaineen
opetuksen järjestämisaikataulu.

Lisätietoja: opintopalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen (erja.widgren-sallinen[at]uef.fi,
puh. 050 355 6004) tai suunnittelija Leila Saramäki (leila.saramaki[at]uef.fi, puh. 040 516 2572)

5.3 Joo-opinnot
Sivuainemahdollisuuksia lisää valtakunnallinen joustava opinto-oikeus (JOO). Sopimuksen
mukaan perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus hakea määräaikaista opintooikeutta toiseen suomalaiseen yliopistoon ja suorittaa siellä tutkintoon sisällytettäviä opintoja.
Haettaviin JOO-opintoihin on saatava oman tiedekunnan hyväksyntä eli puolto. Periaatteena
on, ettei JOO-opinto-oikeutta myönnetä, jos haettua oppiainetta on tarjolla kotiyliopistossa.
Lisäksi haettavat JOO-opinnot eivät saa ylittää opiskelijan muiden opintojen kanssa
suoritettavan tutkinnon vähimmäislaajuutta. Hakemuksen puoltokäsittelyssä arvioidaan
haettavien JOO-opintojen tarkoituksenmukaisuutta tutkinnon kokonaisuuteen opiskelijan
työllistymisen näkökulmasta. Opiskelija voi hakea JOO-opintoja enintään noin yhden
perusopintokokonaisuuden eli 25 opintopisteen verran. JOO-opinto-oikeuden myöntämisen
kriteereistä on tarkempia tietoja yliopiston verkkosivuilla (www.uef.fi/opiskelu/joo-opinnot).
Joustavan opinto-oikeuden hakeminen tapahtuu valtakunnallisen JOOPAS-verkkopalvelun
kautta (www.joopas.fi). Opinto-oikeutta haetaan yliopistojen yhteisellä JOO-hakulomakkeella.
Useimmissa yliopistoissa on käytössä sähköinen JOO-hakulomake. Kuitenkaan kaikki yliopistot
eivät käytä sähköistä hakua ja tällöin käytetään paperista hakulomaketta, jonka saa tulostettua
verkkosivuilta. Itä-Suomen yliopisto on mukana JOOPAS-verkkopalvelussa 31.12.2014 asti.
1.1.2015 Itä-Suomen yliopistossa siirrytään käyttämään paperista lomaketta. Hakemukseen
tulee
liittää
hyväksytty
HOPS
(henkilökohtainen
opintosuunnitelma)
ja
opintosuoritusrekisteriote. Hakuaika Itä-Suomen yliopiston puoltokäsittelyä varten päättyy
vuosittain 31.3. ja 30.9. Hakulomake (sähköinen tai paperinen) palautetaan filosofisen
tiedekunnan JOO-yhteyshenkilölle. Opiskelijan tulee itse ottaa selvää kohdeyliopiston
hakuajoista, jotka voivat vaihdella.
Lisätietoja JOO-opinnoista saa yliopiston verkkosivuilta (www.uef.fi/opiskelu/joo-opinnot),
JOOPAS-verkkopalvelusta (www.joopas.fi) sekä hallintopalvelukeskuksesta. Filosofisen
tiedekunnan JOO-yhteyshenkilö on hallintopäällikkö Päivi Peltoperä, sähköposti
paivi.peltopera(at)uef.fi, puhelin 0294 45 2795.
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6 Opintoja koskevia ohjeita
Filosofisessa tiedekunnassa opetus alkaa pääsääntöisesti viisitoista minuuttia yli tasatunnin
(akateeminen vartti). Tentit alkavat yleensä tasalta.
Tiedekunnan linjauksen mukaisesti oppimateriaalit toimitetaan opiskelijoille sähköisessä muodossa.

6.1 Suoritustavat
Opintojen kaikki suoritustavat kerrotaan opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa. Kukin
opintojakso suoritetaan yhdellä kertaa, jollei opetussuunnitelmassa ole toisin todettu. Vain
erityisen painavista syistä voidaan neuvotella muista suoritustavoista; ks. Erityisjärjestelyt (luku
6.3).
Opetuksessa ja opinnoissa käytetään luentoja, omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen,
kirjatenttejä, harjoituksia, esseitä, oppimispäiväkirjoja, opintopiirejä ja seminaarityöskentelyä
sekä verkko-opetusta. Opetussuunnitelman tiedot järjestettävästä opetuksesta ovat ohjeellisia,
eikä kaikkea opetusta voida tarjota joka lukuvuosi. Lukuvuosittain järjestettävä opetus kuvataan
WebOodin oppaissa.
Joillekin opintojaksoille osallistuminen edellyttää pakollisten aiempien opintojen suorittamista.
Vaaditut aiemmat opinnot ilmoitetaan WebOodin oppaitten opintojaksokuvauksissa. Näistä
tiedoista on syytä varmistua ennen kuulusteluun tai opetukseen ilmoittautumista.
Läsnäolovelvollisuus
Opetussuunnitelmassa ja -ohjelmassa on määritetty opintojaksojen suoritustavat ja
arvosteluperusteet. Pääsääntöisesti opintojaksojen läsnäolovelvollisuus on 80 %. Jos jollakin
opintojaksolla on tästä poikkeava läsnäolovelvollisuus, se on kirjattu opetusohjelmaan,
opetussuunnitelmaan tai harjoittelusuunnitelmaan.
Alla joitakin yleisiä määritelmiä opetussuunnitelmassa olevista yleisimmistä suorituksista ja
niiden arviointiperusteista:
Luennot
Ensimmäisellä luentokerralla esitellään opintojakson sisältö, arvosteluperusteet ja läsnäolovaatimukset sekä sovitaan monia käytännön asioita. Opettajat lähtevät opetuksensa
suunnittelussa siitä, että opiskelijat osallistuvat säännöllisesti luennoille. Tieto kumuloituu
luentokerrasta toiseen, joten poissaolot vaikeuttavat kokonaisuuden ymmärtämistä. Luennoilla
on kuunneltava aktiivisesti ja tehtävä muistiinpanoja. Luennon päätteeksi on yleensä tentti.
Joskus luennosta voidaan kirjoittaa myös luentopäiväkirja.
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Seminaarit
Seminaarissa osanottajat esittävät vuorollaan seminaarityönsä (esitelmä, tutkielma, referaatti
tms.), osallistuvat töitä koskevaan keskusteluun ja toimivat opponentteina. Seminaareja
järjestetään aine- ja syventävissä opinnoissa. Seminaareissa edellytetään säännöllistä läsnäoloa.
Harjoitukset
Harjoituksissa harjoitellaan käytännössä luennoilla tai itseopiskeluna opittua asiaa. Kielten
opinnot sisältävät runsaasti erilaisia harjoituskursseja, joiden suorittaminen vaatii läsnäoloa
(usein vähintään 80 % kontaktiopetustunneista) sekä annettujen tehtävien suorittamista.
Kirja- tai luentotentti
Tenttivastaukset ovat yleensä esseetyyppisiä kirjoituksia. Tarkoituksena on testata opiskelijan
tietoja ja ymmärrystä kysytystä aiheesta. Hyvää tenttivastausta voidaan luonnehtia seuraavasti:

Opiskelija vastaa siihen, mitä on kysytty; aiheen yleinen kuvailu ei riitä.

Vastauksessa ei toisteta tenttikirjojen tai luentomateriaalien tietoja mekaanisesti. Kirjan tai luentomateriaalien sisältämien tietojen muistaminen ja ymmärtäminen on vastauksessa tärkeintä, mutta myös omat ajatukset ja esimerkit ovat suotavia. Lavertelu
tai yleisten uskomusten levittäminen eivät kuulu tenttivastaukseen.

Vastaus on selkeä, hyvin jäsennelty kokonaisuus, joka rakentuu johdannosta, asian
varsinaisesta käsittelystä ja yhteenvedosta.

Vastaus on kirjoitettu selkeällä käsialalla ja se on asiatyylinen ja kieliasultaan korrekti.
Essee
Essee on pohdiskeleva, lähdekirjallisuuteen perustuva kirjoitelma, jossa selvitetään yhtä esseen
aiheeksi annettua kysymystä. Tieteellinen essee perustuu yleensä useisiin lähdeteoksiin ja se
sisältää kirjoittajan omaa pohdintaa, reflektointia ja kriittisiä havaintoja. Käsiteltävää aihetta
analysoidaan, arvioidaan ja vertaillaan eri lähteitä käyttäen sekä luodaan lopuksi synteesi
aineistoon ja omaan ajatteluun perustuen. Hyvä essee:

on johdonmukainen, sujuva ja selkeä

osoittaa kirjoittajan aiheeseen perehtyneisyyden

sisältää näkökulman, jolla aihetta rajataan sekä kysymyksen tai väitteen, johon
etsitään vastausta tai ratkaisua

on asiatyylinen ja kieliasultaan korrekti.
Oppimispäiväkirja
Oppimispäiväkirjan tavoitteena on oman näkemyksen muodostaminen opiskeltavasta
kirjallisuudesta, luennosta, seminaarista tms. Oppimispäiväkirjan tarkoituksena on yhdistää
uudet tiedot aiemmin opittuun ja aikaisempiin kokemuksiin. Oppimispäiväkirja ei ole lyhennelmä
tai referaatti. Hyvässä oppimispäiväkirjassa:

opiskeltavaa ainesta pohditaan omiin kokemuksiin ja aiemmin opittuun perustuen

aihetta käsitellään ja reflektoidaan kriittisesti

pohditaan miten oppimis-/kirjoittamisprosessi eteni, mitä opittiin, mikä jäi epäselväksi
ja oliko jokin aivan uutta tai yllättävää ja heräsikö tarve hankkia lisätietoa

kieliasu on asiatyylinen ja korrekti.
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Tarkemmat ohjeet oppimispäiväkirjan laatimiseen annetaan opintojaksolla.

Referaatti
Referaatti on jäsennelty lyhennelmä jonkin suullisen tai kirjallisen esityksen pääkohdista.
Referaattiin tulee kirjata omin sanoin alkuperäisesityksen keskeisimmät ajatukset mahdollisimman jäsentyneesti. Referaatin arvioinnissa kiinnitetään huomio tekstin tyyliin ja referaatin
muodollisiin vaatimuksiin niin, että alkuperäisesityksen keskeinen sisältö, painotukset ja
näkökulmat tulevat esille. Referaatista tulee käydä ilmi, mitkä osat laaditusta tekstistä ovat
opiskelijan itse laatimia, mitkä taas alkuperäistekstin/opettajan ilmaisemia. Alkuperäisesityksen
mekaaninen tiivistäminen tai kopioiminen ei ole referointia.
Luentopäiväkirja
Luentopäiväkirja on referaatin kaltainen teksti seuratun luennon pääkohdista. Siitä tulee käydä
ilmi luennolla esitetyt keskeisimmät ajatukset jäsentyneesti ja omin sanoin. Tämän lisäksi
luentopäiväkirjaan tulee liittää omia pohdintoja käsitellystä aiheesta tavallaan luennoitsijan
kanssa keskustellen, tämän ajatuksia kenties kyseenalaistaen tai itselle epäselviä kohtia esiin
tuoden. Luennolla mahdollisesti jaettua materiaalia ei tule kopioida sellaisenaan luentopäiväkirjaan. Luentopäiväkirjasta tulee käydä ilmi, mitkä osat laaditusta tekstistä ovat opiskelijan itse
laatimia, mitkä taas alkuperäistekstin/opettajan ilmaisemia. Hyvä luentopäiväkirja:

on tiivis ilmaisultaan, kattava sisällöltään ja selkeästi esitetty

muodostaa loogisen kokonaisuuden, jossa alkuperäisen tekstin merkityssuhteet
säilyvät vaikka asioiden esijärjestys muuttuisikin

on asiatyylinen ja kieliasultaan korrekti.
Opintopiiri
Opintopiirillä tarkoitetaan opiskelumuotoa, jossa vapaasti muodostettu opiskelijaryhmä suorittaa
opintojakson ryhmätyönä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti tapaamisiin, joissa opiskelijat
vuorotellen pitävät alustuksia opintojakson kirjallisuudesta. Alustuksista ja niistä käydyistä
keskusteluista tuotetaan kirjallinen loppuraportti, jota vastaan kirjataan suoritusmerkintä.
Opiskelijat vastaavat itse opintopiirin kokoamisesta ja kokoontumisista. Onnistunut opintopiiri
edellyttää motivoitunutta ryhmää sekä kykyä yhteistyöhön ja vastuunkantoon.
Verkko-opiskelu
Verkko-opintoja ovat opinnot, joita voidaan suorittaa joko oppimisympäristössä tai wwwsivustoilla. Opinnot voivat sisältää esimerkiksi keskustelua, ryhmätöitä, tehtäviä ja
tiedonhankintaa.
Oppimistehtävä
Oppimistehtävä on opintojaksolla ilmoitetusta aiheesta tarkempien ohjeiden mukaan joko yksilötai parityönä tehtävä työ.
Opetusharjoittelu
Opetusharjoittelu on vuosittain hyväksyttävän harjoittelusuunnitelman mukaista ohjattua
opetusharjoittelua, joka suoritetaan opetussuunnitelman mukaisessa harjoittelupaikassa.
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Portfolio
Portfolion tarkoituksena on kerätä yhteen opiskelijan osaamista ja asiantuntijuutta. Portfolio
koostetaan tarkemmin opintojaksolla annettujen ohjeiden mukaisesti.
Sähköinen tentti
Sähköisen tentin voi suorittaa Joensuun, Savonlinnan tai Kuopion kampuksilla automaattisesti
valvotuissa tiloissa. Sähköisen tentin suoritusmahdollisuus mainitaan opintojaksokuvauksessa.
Sähköisen tentin käytännöistä löydät lisätietoja osoitteesta www.uef.fi/opiskelu/sahkoinententti.
Suurryhmäopetus
Kaikille opintojaksolle osallistuville tarjottava opetus, jossa läsnäolo kontrolloidaan jollakin
opettajan valitsemalla tavalla
Pienryhmäopetus
Opintojaksolle osallistuville tarjottava opetus, jossa opiskelijat työskentelevät pienemmissä
ryhmissä. Ryhmiin jako tapahtuu weboodissa etukäteen. Voi olla muodoltaan harjoitus,
seminaari, muuta ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä tai opettajajohtoista ”luentoa”
pienryhmässä

6.2 Tenttikäytännöt ja yleisiin kuulusteluihin ilmoittautuminen
Luentokuulustelut
Luentokuulustelujen päivät ilmoitetaan opetussuunnitelmassa, -ohjelmassa tai opetuksen
alussa. Luentokuulusteluihin ilmoittaudutaan WebOodissa. Luentojen tenttimiseen järjestetään
vähintään kaksi mahdollisuutta. Luentokuulusteluja ei voi yleensä tenttiä yleisissä
kuulusteluissa.
Sähköinen tentti
Itä-Suomen yliopiston sähköinen tenttijärjestelmä mahdollistaa tenttien, kirjallisuuskuulustelujen
ja kypsyysnäytteiden järjestämisen automaattisesti valvotuissa tiloissa. Lisätietoja löytyy
yliopiston verkkosivuilta http://www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-tentti.
Yleinen kuulustelu
Joitakin opintojaksoja voi tenttiä tiedekunnan yleisissä kuulusteluissa. Kuulusteluun saavat
osallistua vain läsnä olevaksi ilmoittautuneet opiskelijat. Tenttiminen tapahtuu pääsääntöisesti
Itä-Suomen yliopiston sillä kampuksella, jolla ko. oppiaineen opetus tapahtuu.
Poikkeustapauksessa yleiseen kuulusteluun voi osallistua myös Itä-Suomen yliopiston toisella
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kampuksella, mikäli opiskelija itse selvittää samanaikaisesti järjestettävän tentin ja sopii asiasta
tentaattorin kanssa.
Ilmoittautuminen ja ilmoittautumisen peruminen
Yleisiin kuulusteluihin ilmoittaudutaan WebOodissa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä
(Tutkintosääntö, 31§). Perjantaina järjestettävään kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään
tenttiä edeltävän viikon tiistaina klo 23.55. Myöhästyneiden ja puutteellisin tiedoin tehtyjen
ilmoittautumisten hyväksymisestä päättää kuulustelija.
Opiskelijan tulee itse perua tenttiin ilmoittautuminen WebOodissa ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jos hän ei pysty osallistumaan tenttiin. Ilmoittautumisajan päätyttyä
perumisesta on ilmoitettava suoraan tentaattorille (esim. sairastuminen).
Kasvatustieteiden ja psykologian osaston yleiset kuulustelupäivät lv. 2014–2015
Kasvatustieteiden ja psykologian osaston koulutusten opetussuunnitelmassa määriteltyjä
opintojaksoja (pääsääntöisesti muita kuin luentokuulusteluja) voi suorittaa tiedekunnan yleisissä
kuulusteluissa osastolle varattuina päivinä.
Kuulustelutilaisuudet alkavat tasan klo 13.00 ja niiden kesto on neljä tuntia valvojan ilmoittamasta ajankohdasta lukien. Kuulustelut järjestetään Joensuun kampuksella yliopiston
päärakennuksen salissa C1, Yliopistokatu 2 sekä samanaikaisesti Savonlinnan kampuksella
juhlasalissa (A216), Kuninkaankartanonkatu 7.

Syksy 2014
ke 13.8. sali C1

Kevät 2015
pe 16.1. sali C1

pe 19.9. sali C1

pe 20.2. sali C1

pe 24.10. sali C1

pe 20.3. sali C1

pe 21.11. sali C1

pe 24.4. sali C1

pe 12.12. sali C1

pe 22.5. sali C1
ke 17.6. sali C1
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Toimiminen kuulustelutilanteissa
Yleisiin kuulusteluihin osallistuvien opiskelijoiden tulee aina todistaa henkilöllisyytensä.
Kuulustelutilaisuuksiin saa tuoda vain kuulustelussa tarvittavat välineet. Laukut, takit yms. on
jätettävä joko salin ulkopuolelle tai sen seinustoille, ja mukaan omalle paikalle saa ottaa vain
kirjoitusvälineet ja henkilöllisyystodistuksen. Kuulustelutilaisuudesta saa poistua aikaisintaan 30
minuuttia kuulustelun alkamisesta, minkä jälkeen kuulusteluun ei oteta enää myöhästyneitä.
Kuulustelussa jaetut kysymykset on aina palautettava vastausten mukana kuulustelijalle.
Kuulustelun tulosten julkistaminen
Kuulustelun tulos on julkistettava viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua suorituksesta yliopiston
sähköisessä opiskelija- ja opintosuoritusrekisterissä. Dekaani, opetusta antavan erillis- ja
palvelulaitoksen johtaja tai opinto- ja opetuspalveluiden johtaja voi erityisestä syystä pidentää
aikaa. Kuulustelun tulos on kuitenkin ilmoitettava viimeistään kuukauden kuluttua
suorituspäivästä. Määräajasta poikkeamisesta on ilmoitettava kolmen (3) viikon kuluessa
suorituspäivästä.
Sähköisessä tenttijärjestelmässä suoritettujen tenttien tulosten julkistamisen määräajat
Ennen kuukauden 15. päivää tehtyjen tenttisuoritusten tulosten julkistamisen määräaika lasketaan saman kuukauden 15. päivästä lukien. 15. päivä ja sen jälkeen tehtyjen tenttisuoritusten
tulosten julkistamisen määräaika lasketaan seuraavan kuukauden 1. päivästä lukien. Lisätietoja on yliopiston verkkosivuilla http://www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-tentti.
Sähköiseen opintosuoritusrekisteriin merkitään tieto sekä hyväksytyistä että hylätyistä
suorituksista. Ilmoitustaululle toimitetaan tieto arvosanajakaumasta, hylättyjen lukumäärästä
sekä siitä, milloin ja missä opiskelijalla on tilaisuus tutustua opintosuorituksensa arviointiin.
Essee, luentopäiväkirja tai muu vastaava suoritus tulee jättää tarkastajalle asetettuna
määräaikana. Opintosuorituksen tulos on julkistettava kolmen (3) viikon kuluttua määräpäivästä.
Määräaikoihin ei lueta jaksoja, jolloin opetusta ei rehtorin päätöksen mukaisesti anneta, eikä
15.6.—15.8. välistä aikaa. (Tutkintosääntö 34 §)
Oikaisupyyntö ja muutoksenhaku
Opintosuorituksensa arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai
kirjallisesti oikaisua tutkintosäännön 50 §:ssa kuvatun mukaisesti. Oikaisupyyntö on tehtävä 14
päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun
tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.
Lisätietoja opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-oikeudet.
Menettely plagiointi- ja muissa vilppitapauksissa
Opintosuoritus voidaan hylätä, mikäli opiskelija on sitä suorittaessaan syyllistynyt opetus- tai
tutkimustoimintaan kohdistuvaan rikkomukseen. Valvoja voi välittömästi poistaa
kuulustelutilaisuudesta opiskelijan, joka syyllistyy vilppiin. Opintosuoritus hylätään myös, kun
vilppi havaitaan vasta kuulustelutilaisuuden jälkeen. (Tutkintosääntö, 45 §)
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Opiskelijaa, joka on yliopiston piirissä syyllistynyt opetus- tai tutkimustoimintaan kohdistuvaan
rikkomukseen, voidaan kurinpidollisesti rangaista varoituksella tai erottamalla määräajaksi,
enintään yhdeksi vuodeksi (Yliopistolaki 558/2009, 45 §).
Opetus- tai tutkimustoimintaan kohdistuvasta rikkomuksesta opiskelijalle annettavasta
varoituksesta päättää yliopiston rehtori ja opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta yliopiston
hallitus (Yliopistolaki 558/2009, 45 §).
Lisätietoja opetuksen ja opiskelun eettisistä ohjeista on verkossa:
www.uef.fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet

6.3 Esteetön opiskelu ja opetuksen erityisjärjestelyt
Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista
siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden
kanssa. Opetuksen erityisjärjestelyt ovat esteettömyyden olennainen osa-alue yliopistoopinnoissa.
Opiskelija, jolla on jokin este tai vamma, voi hakea oikeutta opetuksen erityisjärjestelyihin.
Erityisjärjestelyt voivat koskea valintakoetta ja/tai opintojen suorittamista. Esimerkkejä
erityisjärjestelyistä ovat:








mahdollisuus lisäaikaan tentissä
mahdollisuus tenttiä suullisesti tai rauhallisessa tilassa
mahdollisuus lisävalaistukseen
mahdollisuus saada luentomateriaali sähköisessä muodossa tai isommalla fontilla
vaihtoehtoinen suoritustapa (esim. suullinen tentti tai kotitentti)
mahdollisuus tietokoneen tai muun apuvälineen käyttöön
mahdollisuus tulkin tai henkilökohtaisen avustajan apuun

Erityisjärjestelyjä
haetaan
lomakkeella,
jonka
saa
verkko-osoitteesta
www.uef.fi/opiskelu/erityisjarjestelyjen-hakeminen. Liitteeksi tarvitaan asiantuntijan (yleensä
lääkäri, psykologi tai puheterapeutti) lausunto, josta ilmenee miksi opetuksen erityisjärjestelyjä
tarvitaan ja mitä erityisjärjestelyjä suositellaan. Hakemus palautetaan esteettömyysyhdyshenkilö Henni Nevalaiselle, joka valmistelee päätöksen. Päätöksen erityisjärjestelyjen myöntämisestä tekee tiedekunnan opintopäällikkö Satu Kouki. Lääkärintodistukset ja muut hakemuksen
liitteenä toimitetut asiakirjat palautetaan opiskelijalle. Päätöksestä voi valittaa.
Päätös annetaan tiedoksi opiskelijalle ja tarvittaville tahoille, esimerkiksi hakemuksessa
nimetyille opettajille. Päätöksessä ei mainita syytä, jonka vuoksi opiskelija on saanut oikeuden
erityisjärjestelyihin. Päätös kirjataan lisätiedoksi myös opiskelijan perustietoihin WinOodiin
(Oodin virkailijaohjelmistoon), josta esimerkiksi opiskelijan sivuaineen hallintohenkilö voi tiedon
varmistaa.
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Opiskelijan vastuulla on ilmoittaa myönnetyistä erityisjärjestelyistä opettajille ja tenttien
vastuuhenkilöille aina viimeistään 10 vuorokautta ennen erityisjärjestelyn tarvetta.
Erityisjärjestelyjen syytä ei tarvitse kertoa.
Tiedekunnan esteettömyysyhdyshenkilö (Joensuun kampus)
Henni Nevalainen, amanuenssi, teologian osasto
puh. 0294 45 2029
sähköposti henni.nevalainen(at)uef.fi
huone: Agora 104 (1. kerros, kirjaston puoleinen käytävä)

6.4 Tenttiminen Itä-Suomen yliopiston toisella kampuksella tai
kampusten ulkopuolella
Filosofisessa tiedekunnassa mahdollisuus tenttiä Itä-Suomen yliopiston kampusten ulkopuolella
rajoitetaan koulutuksiin, jotka on lähtökohtaisesti rakennettu siten, että osa opinnoista tapahtuu
etäopintoina. Kasvatustieteiden ja psykologian osastossa tenttejä ei voi suorittaa kampusten
ulkopuolella lukuun ottamatta erillisten erityisopettajan ja erillisten erityislastentarhanopettajan
opintojen tenttejä. Ko. opinnoissa tenttiminen on mahdollista paikoissa, joissa järjestetään tenttejä. Opiskelija sopii asiasta tentaattorin kanssa ja selvittää tentin valvojan. Muutoin tenttiminen
tapahtuu pääsääntöisesti Itä-Suomen yliopiston sillä kampuksella, jolla ko. oppiaineen opetus
tapahtuu, poikkeustapauksessa Itä-Suomen yliopiston toisella kampuksella, mikäli opiskelija
itse selvittää samanaikaisesti järjestettävän tentin ja sopii asiasta tentaattorin kanssa.
Opetussuunnitelmassa mainitut vaihtoehtoiset suoritustavat vähentävät tarvetta suorittaa
tenttejä toisella paikkakunnalla.
Kasvatustieteellisellä alalla tenttejä järjestetään samaan aikaan Savonlinnassa ja Joensuussa.
Tällaisessa tapauksessa opiskelija voi ilmoittaa tenttipaikkakunnan.

6.5 Opintosuoritusten ja -kokonaisuuksien rekisteröinti ja
arvostelu
6.5.1 Opintosuoritusten arvostelu
Opintojakson sisältö, oppimistavoitteet, arvosteluperusteet ja läsnäolovaatimukset esitellään
ensimmäisellä opintokerralla. Arvostelun lähtökohta on, että opintosuorituksen hyväksyminen
edellyttää, että opiskelija saavuttaa noin puolet enimmäispistemäärästä tai erinomaiseen
suoritukseen vaadittavasta osaamisesta. Jos arvostelu perustellusta syystä poikkeaa tästä
periaatteesta, opettaja ilmoittaa arvosteluperusteet kurssin alussa.
Opintojakson arvosteluperusteet kerrotaan opintojaksokuvauksessa.
Opintosuoritusten arvioinnista käytetään asteikkoa 0—5, jossa arvosanojen merkitys on
seuraava: 5 = erinomainen, 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = välttävä ja 0 = hylätty.
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Suoritukset voidaan arvioida myös asteikolla hyväksytty – hylätty. Hyväksytyn suorituksen
vähimmäisvaatimukset määritellään opintojaksokuvauksessa. (Tutkintosääntö 32 §)
1 välttävä
Opiskelija tunnistaa opintojaksolla käsitellyn asian pääpiirteet. Opiskelijan tiedoissa on sisällöllisiä puutteita.
2 tyydyttävä
Opiskelija osaa selittää opintojaksolla käsiteltyjä asioita. Opiskelijan tiedoissa saa olla vähäisiä
tiedollisia puutteita.
3 hyvä
Opiskelija osaa opintojaksolla käsitellyn asian pääpiirteet hyvin.
4 kiitettävä
Opiskelija osaa analysoida opintojaksolla käsiteltyjä asioita. Opiskelijan oma ajattelu näkyy
opintojakson suorituksessa.
5 erinomainen
Opiskelija osaa analysoida opintojaksolla käsitellyn asian monipuolisesti.

6.5.2 Opintosuoritusten rekisteröinti
Opintosuoritukset ovat opintojaksoja tai niiden osia taikka opintojaksoista koostuvia
opintokokonaisuuksia. Ne on ilmoitettu opinto-oppaassa koodinumerolla.
Sähköiseen opintosuoritusrekisteriin merkitään tieto sekä hyväksytyistä että hylätyistä
suorituksista. Ilmoitustaululle toimitetaan tieto arvosanajakaumasta, hylättyjen lukumäärästä
sekä siitä, milloin ja missä opiskelijalla on tilaisuus tutustua opintosuoritustensa arviointiin.
(Tutkintosääntö, 34 §). Arvosanajakauma ilmoitetaan mikäli tentin suorittajia on vähintään 5.
Opintojaksojen koodittomia osasuorituksia ei tallenneta, vaan kukin opettaja pitää niistä kirjaa.
Opiskelijan on syytä aika ajoin tarkistaa, että suoritusrekisterissä hänen opintosuorituksensa
ovat oikein tallennettuina. Mikäli opintosuoritusrekisterissä on virheellinen tieto tai jotain puuttuu,
oikaisua tulee pyytää kirjallisesti opettajalta tai opintoasioita hoitavilta opintosihteereiltä.
Opintosuoritusten tulokset säilytetään tiedekunnan hallintopalvelukeskuksessa 10 vuoden ajan
ja opintosuoritusrekisterissä pysyvästi.
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6.5.3 Opintokokonaisuuksien rekisteröinti
Kun opintokokonaisuuden kaikki opintojaksot on suoritettu, opintokokonaisuudesta haetaan
kokonaisuusmerkintää eli opintokokonaisuuden sulkemista. Opintokokonaisuus on suositeltavaa sulkea mahdollisimman pian viimeisen kokonaisuuteen kuuluvan opintojakson suorittamisen
jälkeen.
Ohjeet
löytyvät
tiedekunnan
verkkosivuilta
osoitteesta
http://www.uef.fi/filtdk/opintokokonaisuuksien-sulkeminen.
Kunkin opintokokonaisuuden vaatimukset vahvistetaan opetussuunnitelmassa. Vaatimukset
voivat siis muuttua, kun opetussuunnitelma vaihtuu. Tällöin voi tarvittaessa hakeutua opintoneuvontaan oman koulutuksen amanuenssille tai suunnittelijalle.
Tieto siitä, mitkä opintojaksot opintokokonaisuuteen vaaditaan pakollisina ja mitä siihen voi
liittää valinnaisina opintoina, näkyvät oppiaineen oppaassa WebOodissa Tutkintorakenteetvälilehdellä (pääaineen opintokokonaisuudet) tai Erilliset opintokokonaisuudet -välilehdellä
(sivuainekokonaisuudet).

6.5.4 Opintokokonaisuuksien arvostelu
Opintokokonaisuuksien suoritukset arvostellaan opintojaksojen opintopistemäärillä painotetun
keskiarvon perusteella seuraavasti:
keskiarvo
1.00-1.49
1.50-2.49
2.50-3.49
3.50-4.49
4.50-5.00

arvosana
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

välttävä
tyydyttävä
hyvä
kiitettävä
erinomainen

Painotettu keskiarvo lasketaan seuraavalla tavalla:








Numeerisesti arvostellun opintojakson arvosana kerrotaan opintopistemäärällä (esim.
3 op x arvosana 5/5 = 15).
Kerrotut arvosanat lasketaan yhteen.
Näin saatu summa jaetaan ko. kokonaisuuteen kuuluvien numeerisesti arvosteltujen
opintojaksojen yhteenlasketulla opintopistemäärällä.
Opintojaksot, joiden arvosana on ”hyväksytty”, eivät vaikuta opintokokonaisuuden
arvosteluun.
Opintokokonaisuuden arvosanaksi annetaan ”hyväksytty”, jos vähintään puolet siihen
kuuluvista opintopisteistä on arvosteltu tai hyväksiluettu arvosanalla ”hyväksytty”,
mikäli opetussuunnitelmassa ei toisin määrätä.
Lisäksi oppiaineilla voi olla lisävaatimuksia tai täsmennyksiä. Ko. tiedot löytyvät kunkin oppiaineen oppaasta WebOodissa.
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Tutkinnon pääaineen arvostelu
Kandidaatin tutkintotodistukseen merkitään pääaineen perus- ja aineopintojen arvolauseet.
Maisterin tutkinnon pääaineen arvolause määräytyy syventävissä opinnoissa suoritettujen
pääaineopintojen painotetun keskiarvon mukaan.

6.5.5 Opinnäytetöiden eli tutkielmien arvostelu ja rekisteröinti
Opinnäytetöiden arvioinnista ja arvostelusta
http://www.uef.fi/fi/filtdk/pro-gradu-tutkielma.

on

erillinen

ohje

luettavissa verkossa

Kandidaatintutkielma
Alempaa korkeakoulututkintoa varten opiskelijan on laadittava pääaineensa aineopintoihin
kuuluvan kandidaatintutkielma. Se on pienimuotoinen tieteellinen opinnäytetyö, joka laaditaan
kunkin tieteenalan tieteellisiä periaatteita noudattaen ja voidaan tehdä oppiaineessa sovittujen
linjausten mukaan joko yksilö- tai parityönä. Kahden opiskelijan yhteisessä työssä on pystyttävä
osoittamaan kunkin opiskelijan työn osuus, niin että se on arvioitavissa. Filosofisessa
tiedekunnassa opiskelijoiden yhteistyö voidaan osoittaa myös ohjausprosessin aikana.
Kandidaatin tutkielman kielestä määrätään opetussuunnitelmassa.
Kandidaatin tutkinnon kypsyysnäyte
Tehtyään tutkielman opiskelijan on ennen sen arviointia kirjoitettava kypsyysnäyte, joka
osoittaa, että hän hallitsee hyvin suomen tai ruotsin kielen ja hän on hyvin perehtynyt
opinnäytteen alaan. Dekaani voi anomuksesta myöntää oikeuden kirjoittaa kypsyysnäytteen
muullakin kuin suomen tai ruotsin kielellä tutkintoasetuksen mahdollistamissa puitteissa; ks.
luku 4.4.
Opiskelija ilmoittautuu kypsyysnäytteeseen sen jälkeen, kun tutkielma on lopullisessa
muodossaan jätetty ohjaajalle tarkastettavaksi. Kypsyysnäytteeltä odotetaan tieteellisen
asiasisällön ohella myös hyvää kieliasua.
Kypsyysnäyte kirjoitetaan opetussuunnitelman mukaisesti yleisinä kuulustelupäivinä,
sähköisessä tentissä tai erikseen sovitulla tavalla. Opiskelijalle annetaan 1–3 tutkielmaan
liittyvää aihetta. Näistä valitaan yksi aihe, josta laaditaan esseemuotoinen vastaus, ei
tenttivastausta. Kypsyysnäytteen hyväksyy asiasisällön osalta tutkielman ohjaaja ja kieliasun
osalta kielikeskus. Kielikeskus ilmoittaa tuloksen ohjaajalle, joka ilmoittaa kypsyysnäytteen
suorituksen tallentajalle. Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty–hylätty.
Opinnäytetyötä ei voida arvioida ennen kypsyysnäytteen hyväksyttyä suoritusta.
Kypsyysnäytteen kirjoittamista koskeva
http://www.uef.fi/fi/kielikeskus/kypsyysnayte.
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ohjeistus

on

kielikeskuksen

verkkosivulla

Kandidaatintutkielman jättäminen
Seminaarissa saamansa palautteen ja korjausehdotusten perusteella opiskelijalla on
mahdollisuus korjata tutkielmaansa. Kandidaatintutkielman valmistuttua se annetaan tutkielman
ohjaajalle arvioitavaksi, ja opiskelija ilmoittautuu kypsyysnäytteeseen. Jos opiskelija palauttaa
työn sähköisesti, pitää sähköpostiviestissä olla tieto siitä, että kyse on viimeisestä versiosta.
Arvioitavaksi jätettyä tutkielmaa ei saa enää muuttaa. Hyväksytyn kypsyysnäytteen
suorittamisen jälkeen tutkielma arvostellaan. Opintosuoritusmerkintää annettaessa on
opintosuoritusrekisteriä varten ilmoitettava arvosanan lisäksi myös tutkielman nimi.
Tutkielman etulehdelle on merkittävä kirjoittajan nimi, työn nimi sekä työn julkaisupaikka ja -aika
sekä tutkielman laji. Tiedot tallennetaan opiskelijarekisteriin, myös tutkielman nimi.
Tutkielmaa säilytetään kuusi kuukautta tutkielman ohjaajan huoneessa.
Itä-Suomen yliopistossa valmistuville alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteille
voidaan tehdä alkuperäisyyden tarkastus käyttäen yliopiston valitsemaa sähköistä
plagiaatintunnistusjärjestelmää (Tutkintosääntö, 35 §).
Pro gradu -tutkielma
Maisterin tutkintoa varten opiskelijan tulee osoittaa pääaineen hyvää tuntemusta, valmiutta
soveltaa tieteellistä tietoa, tieteellisten menetelmien tuntemusta, valmiutta tieteelliseen
jatkokoulutukseen ja jatkuvaan opiskeluun sekä tieteellisen viestinnän tuntemusta ja riittävää
viestintätaitoa. Ylempää korkeakoulututkintoa varten opiskelijan on suoritettava pääaineen
syventäviin opintoihin kuuluva pro gradu -tutkielma.
Sivuaineen syventävien opintojen tutkielmaa poikkeaa pro gradu -tutkielmasta tyypillisesti
laajuudeltaan
ja
arvosteluasteikoltaan.
Näistä määrätään opetussuunnitelmassa.
Pääsääntöisesti sivuaineen tutkielmaa koskevat kuitenkin samat ohjeet kuin pro gradu tutkielmaa.
Pro gradu -tutkielman tarkastaminen ja arviointi
Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön 35 § mukaan pro gradu -tutkielman voi suorittaa
itsenäisesti, parityönä tai osallistumalla laajempaan tutkimusprojektiin. Kahden opiskelijan
yhteisessä työssä tai tutkimusprojektissa on pystyttävä osoittamaan kunkin opiskelijan työn
osuus niin, että se on arvioitavissa. Filosofisessa tiedekunnassa opiskelijoiden yhteistyö
voidaan osoittaa myös ohjausprosessin aikana.
Pro gradu -tutkielma ja muut syventävien opintojen tutkielmat ovat julkisia opinnäytteitä.
Pro gradu -tutkielmalle ja syventävien opintojen kirjalliselle työlle määrätään kaksi tarkastajaa,
joista toisen tulee olla ohjaaja. Pro gradu -tutkielman tarkastajien on annettava kirjallinen
lausuntonsa tutkielmasta ja ehdotus sen arvosanaksi tiedekunnalle kuukauden kuluessa siitä,
kun tarkastaja on määrätty. Tarkastaja tulee määrätä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun
opiskelija on jättänyt tutkielman lopullisen version tarkastukseen tiedekunnan määräämällä
tavalla.

Opinto-opas 2014–2015 37

Opiskelijalle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen arvioinnista ennen opinnäytetyön
hyväksymisestä päättämistä. Tutkielman arvioinnista lähetetään opiskelijalle kirjallinen päätös.
Opiskelija vastaa opinnäytteensä alkuperäisyydestä. Itä-Suomen yliopistossa valmistuville
alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteille voidaan tehdä alkuperäisyyden
tarkastus käyttäen yliopiston valitsemaa sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää.
Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 § mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
arvostella pro gradu -tutkielmat tarkastajien lausuntojen perusteella. Filosofisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvoston 21.1.2014 tekemän delegointipäätöksen mukaan osastonjohtaja
arvostelee pro gradu -tutkielmat tarkastajien lausuntojen perusteella. Mikäli tarkastajat
ehdottavat arvolauseeksi approbatur tai laudatur tai mikäli opiskelija tai osastonjohtaja niin
haluaa, on asia käsiteltävä tiedekuntaneuvostossa. Osastonjohtaja voi myös harkintansa
mukaan määrätä kolmannen tarkastajan, mikäli arvosanaehdotukset eivät ole yhteneväiset tai
opiskelija on tyytymätön arvosanaehdotukseen. Näissä tapauksissa tiedekuntaneuvosto
arvostelee tutkielman saatujen lausuntojen perusteella.
Pro gradu -tutkielmat arvostellaan seitsenportaisella asteikolla: approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia
cum laude approbatur ja laudatur. Opinnäytetöiden arvioinnista ja arvostelusta on erillinen ohje.
Pro gradu -tutkielman ohjaus
Jokaisella pro gradu -tutkielmaa tekevällä opiskelijalla on vähintään yksi ohjaaja.
Ohjausprosessissa sekä ohjaajalla että ohjattavalla on velvollisuuksia ja oikeuksia, joista
sovitaan prosessin alkuvaiheissa. Ohjausprosessi katsotaan alkavaksi syventävien opintojen
tutkielmaseminaarista, jonka yhteydessä oppiaineen professori tai muu vastuullinen ohjaaja
hyväksyy ohjattavan aiheen pro gradu -tutkielmaan sopivaksi. Aihetta hyväksyttäessä tulee
huomioida se, että se on tieteenalan kannalta riittävän merkittävä ja sillä on mahdollisuus
saavuttaa myös parhaat arvosanat.
Ohjattava ja ohjaaja laativat yhdessä tutkielmalle aikataulun, jossa ohjattava pyrkii pysymään.
Ohjaajan velvollisuutena on taata aikataulua tukeva riittävä palautteenanto ja muu ohjaus.
Opiskelija on velvollinen työskentelemään tutkielmansa suhteen itsenäisesti. Tämä huomioon
ottaen ohjaajan ei tule ratkaista tutkimukseen liittyviä tieteellisiä ongelmia ohjattavan puolesta,
mutta hänen velvollisuutensa on auttaa ohjattavaa esiin nousevien tieteellisten kysymysten
ratkaisemisessa ja tukea tämän itsenäisiä pyrkimyksiä. Erilaisten mielipiteiden kunnioittaminen,
asioiden rakentava käsittely, tasapuolisuus, joustavuus ja ajantasainen viestintä sekä
sopimuksista kiinni pitäminen ovat hyvän ohjaussuhteen tunnusmerkkejä.
Ohjaajan ja ohjattavan välisen yhteistyön tulee perustua luottamukseen: ohjattavan tulee olla
mahdollista luottaa ohjaajan asiantuntemukseen ja häneltä saamiensa neuvojen
paikkansapitävyyteen. Ohjaajan tulee puolesta voida luottaa ohjattavan vilpittömyyteen
tutkimuksen teossa, tiedonhankinnassa, tietojen esittämisessä ja ylipäätään tieteellisen
tutkimuksen eettisten periaatteiden noudattamisessa. Mikäli ohjaaja katsoo, että tekeillä oleva
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tutkielma ylittää hänen asiantuntemuksensa rajat, on hän velvollinen etsimään ohjattavalle
toisen ohjaajan. Myös opiskelija voi vaihtaa ohjaajaa pätevästä syystä, mutta asiasta on
sovittava ohjaajan tai oppiaineen professorin kanssa.
Ennen kuin opiskelija jättää työn tiedekuntaan tarkastettavaksi, työn ohjaaja antaa tutkielman
viimeisestä versiosta palautteen (ns. esitarkastus). Ohjaaja vastaa siitä, että arviointiperusteet
käydään läpi sekä työprosessin alussa että ennen työn jättämistä tarkastukseen. Opiskelijan
tulee perehtyä arviointiperusteisiin.
Maisterin tutkinnon kypsyysnäyte ja pro gradu -tutkielman tiivistelmä
Jos opiskelija on suorittanut kypsyysnäytteen aiempaa alempaa tai ylempää
korkeakoulututkintoa varten, maisterin tutkinnon kypsyysnäytteeksi hyväksytään pro gradu tutkielman yksisivuinen tiivistelmä. Tiivistelmä kirjoitetaan tiivistelmäpohjalle, joka on saatavilla
tiedekunnan verkkosivuilta osoitteesta www.uef.fi/filtdk/pro-gradu-tutkielma. Kun pro gradu
tiivistelmineen on hyväksytty, hallintopalvelukeskus tallentaa merkinnän hyväksytystä
kypsyyskokeesta.
Suomenkieliseen pro gradu -tutkielmaan liitetään tiivistelmä suomeksi ja englanniksi. Mikäli työ
on kirjoitettu ruotsiksi tai vieraalla kielellä, tiivistelmä kirjoitetaan tutkielman kielellä ja suomeksi.
Mikäli opiskelija ei ole aikaisemmin alemmassa korkeakoulututkinnossa kirjoittanut kypsyysnäytettä, niin hän suorittaa maisterivaiheessa kypsyysnäytteen, josta tarkastetaan opinnäytetyön alan perehtyneisyyden lisäksi myös suomen tai ruotsin kielen taito. Kypsyysnäyte
suoritetaan ennen pro gradu -tutkielman arvostelua. Dekaani voi anomuksesta myöntää
oikeuden kirjoittaa kypsyysnäytteen muullakin kuin suomen tai ruotsin kielellä tutkintoasetuksen
mahdollistamissa puitteissa. Ks. luku 4.4.
Englanninkielisissä maisteriohjelmissa kypsyyskoe kirjoitetaan englanniksi.
Tutkielman jättäminen ja säilyttäminen
Pro
gradu
-tutkielmat
jätetään
sähköisesti
pdf-tiedostona
tarkastettavaksi
hallintopalvelukeskukseen (teologiassa osastosihteerille). Tutkielmien ja e-julkaisusopimusten
vastaanottajien yhteystiedot ovat verkkosivulla www.uef.fi/filtdk/pro-gradu-tutkielma. Opiskelijan
on syytä tuolloin myös varmistaa yhteystietojensa oikeellisuus. Tarkastukseen jättämisen
jälkeen tutkielmaa ei voi enää muuttaa.
Opiskelija voi ennen opinnäytteen arvioimista pyytää kirjallisesti, että arvostelu keskeytetään.
Opiskelija voi keskeyttää opinnäytteen arvioinnin kerran. Opiskelija voi jättää opinnäytteensä
uudelleen arvioitavaksi edellyttäen, että se on kirjoitettu ainakin osin uudelleen. Arvioinnin
asiasta antaa opinnäytteen vastuullinen ohjaaja. Mikäli opinnäytettä ei oteta arvioitavaksi, siitä
annetaan muutoksenhakukelpoinen päätös. (Tutkintosääntö, 37 §)
Pro gradu -tutkielman kirjoitusasua koskevat yleiset ohjeet käsitellään syventävien opintojen
seminaarissa.
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Tutkielma on jätettävä viimeistään 10 päivää ennen kypsyysnäytteeseen osallistumista, mikäli
opiskelija suorittaa erillisen kypsyysnäytteen maisterin tutkintoa varten.
Tutkielman etulehdelle on merkittävä kirjoittajan nimi, työn nimi sekä työn julkaisupaikka ja -aika
sekä tutkielman laji. Tiivistelmä liitetään tutkielmaan nimikelehden jälkeen.
Pro gradu -tutkielmat arkistoidaan yliopiston kirjastossa pdf-tiedostoina. Tutkielman
paperikappaleita voidaan säilyttää myös osaston linjauksen mukaisesti asianomaisen
oppiaineen kirjakokoelmassa. Opiskelijan valinnan mukaan sähköinen pro gradu julkaistaan
avoimesti verkossa tai se on sähköisesti käytettävissä ainoastaan kirjastossa.
Muutoksenhaku
Syventävien opintojen tutkielman arviointiin tyytymätön opiskelija voi tehdä muutoksenhakulautakunnalle oikaisupyynnön neljäntoista (14) päivän kuluessa suorituksen arvioinnin
tiedoksisaannista. Muutoksenhakulautakunnan antamasta päätöksestä ei saa hakea muutosta
valittamalla. (Tutkintosääntö, 50 §)

6.5.6 Lisätietoja arvostelusta ja oikaisumenettelyt
Lisätietoa arvostelusta
Lisätietoja opintosuoritusten, -kokonaisuuksien ja tutkielmien arvostelusta saa opettajilta,
tiedekunnan www-sivuilta, hallintopalvelukeskuksesta sekä opintorekisteristä. Opintojaksojen ja
-kokonaisuuksien vastuuhenkilöt ovat ko. oppiaineen WebOodi-oppaassa kunkin opintojakson
ja -kokonaisuuden kohdalla.
Oikaisumenettelyt

Tutkinnonsuoritusoikeuden menettämistä koskeva oikaisumenettely (Tutkintosääntö
49 §)

Opintosuorituksen arviointia koskeva oikaisumenettely (Tutkintosääntö 50 §)

Muutoksenhaku hyväksilukemispäätöksestä (Tutkintosääntö 51 §)

Muutoksenhaku pääaine- tai suuntautumisvaihtoehtovalinnasta (Tutkintosääntö 52 §)

Muutoksenhaku yliopiston päätökseen, joka koskee opiskeluoikeuden peruuttamista
(Tutkintosääntö 53 §)
Yliopistolain 84 §:n mukaan oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen haetaan muutosta
valittamalla hallinto-oikeudelta. Muutoksenhakulautakunnan opintosuorituksen arviointia ja
hyväksilukemista koskevaan, oikaisumenettelyssä tehtyyn päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla. (Tutkintosääntö 54 §)

6.6 Tutkinnon hakeminen ja publiikki
Tutkintoja tulee hakea tiedekunnalta. Tutkinnot myöntää filosofisen tiedekunnan dekaani.
Tutkinnonhakulomakkeita saa hallintopalvelukeskuksesta ja verkkosivuilta
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(http://www.uef.fi/filtdk/tutkinnon-haku).
Kandidaatin tutkinnon tulee olla suoritettu ennen maisterin tutkintoa.
Tutkintohakemukset liitteineen on toimitettava hallintopalvelukeskukseen oman koulutuksen
amanuenssille tai vastaavalle. Tutkintohakemuksessa on sitovasti ilmoitettava, mitkä opinnot
hakija haluaa sisällyttää tutkintoon. Tutkintoa haettaessa opintosuoritusrekisteriotteessa tulee
olla lopulliset merkinnät kaikista tutkintoon kuuluvista opintosuorituksista ja opinto-kokonaisuuksista, myös tutkielmasta.
Tutkintotodistukset pyritään antamaan kolmen viikon sisällä tutkintohakemuksen jättämisestä.
Kiireisinä aikoina, esim. kalenteri- tai lukuvuosien päättyessä ja loma-aikoina (heinäkuu)
toimitusaika voi olla edellä mainittua pidempi.
Tutkintotodistukset luovutetaan tiedekunnan publiikeissa, joita järjestetään lukukausien aikana
kuukausittain. Todistus voidaan myös toimittaa postitse kotiosoitteeseen tai sen voi noutaa
hallintopalvelukeskuksesta.
Filosofisen tiedekunnan publiikit pidetään lukuvuonna 2014–2015 seuraavasti:
30.9.2014
9.12.2014
24.2.2015
14.4.2015
26.5.2015
Publiikit pidetään Joensuun kampuksella auditoriossa AT100 ja ne alkavat klo 15.00. Mikäli
publiikkiin ilmoittautuu alle viisi valmistuvaa opiskelijaa, publiikki perutaan.

6.7 Opintojen hyväksilukeminen (AHOT)
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta käytetään lyhennettä AHOT.
Käsite kattaa sekä aiempien opintojen että muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun
osaamisen hyväksilukemisen. Hyväksilukeminen kohdistuu tavoitteena olevaan tutkintoon tai
opintokokonaisuuteen. Opiskelijan tavoitetutkinnon tai sen osan osaamistavoitteiden kannalta
relevantti osaaminen tunnustetaan. Hyväksilukemismenettely käynnistyy vain opiskelijan
aloitteesta. Kieli- ja viestintäopintojen hyväksilukemisista vastaa yliopiston kielikeskus.
Osaamisen arviointi perustuu opintojakson tai opintokokonaisuuden opetussuunnitelmassa
asetettuihin osaamistavoitteisiin. Opiskelijalla on velvollisuus todistaa osaamisensa esimerkiksi
opintotodistuksilla, näyttökokeessa, haastattelussa tai osaamisportfoliolla.
Hyväksilukemisen päätyypit ovat korvaaminen ja sisällyttäminen (Itä-Suomen yliopiston
tutkintosääntö § 38 Opintosuoritusten tai muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksi lukeminen).
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Korvaamisella tarkoitetaan sitä, että opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja korvataan
aiemmin suoritetuilla vastaavilla opinnoilla tai esimerkiksi työelämässä hankitun vastaavan
osaamisen perusteella. Sisällyttämisellä tarkoitetaan muualla suoritettujen opintojen liittämistä
osaksi tutkintoa esimerkiksi sivuainekokonaisuuksina tai vapaasti valittavina opintoina.
Sisällyttämisessä aiemmin suoritetut opinnot eivät siis korvaa suoraan jotakin
opetussuunnitelmassa vaadittua kurssia.
Opetussuunnitelmaan kuuluvasta opintojaksosta korvaavuus annetaan siinä laajuudessa kuin
se on ilmoitettu Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelmassa. Sisällytettävästä opintojaksosta
merkintä annetaan alkuperäisen opintosuorituksen laajuudessa. Hyväksiluetut opintojaksot
arvostellaan asteikolla 0-5 siinä tapauksessa, että aiemman suorituksen arvosana vastaa
yliopiston arvosteluasteikkoa. Muussa tapauksessa arvosanaksi annetaan ”hyväksytty”. Toisessa kotimaisessa yliopistossa hyväksytystä opintokokonaisuudesta merkintä annetaan siinä
laajuudessa ja sillä arvosanalla, jolla se on kokonaisuuden hyväksyneessä yliopistossa annettu.
Jos sama opintojakso kuuluu pakollisena useampaan opintokokonaisuuteen, opiskelija voi
käyttää sen kaikkiin niihin filosofisen tiedekunnan opintokokonaisuuksiin, joiden
opetussuunnitelmassa ei anneta ohjetta korvaavasta suorituksesta.
Osastot ja oppiaineet voivat rajata osan opinnoista hyväksilukemismenettelyn ulkopuolelle.
Nämä rajoitukset mainitaan opetussuunnitelmissa tai osaston opinto-oppaassa.
Hyväksilukemista voivat hakea Itä-Suomen yliopistoon läsnä oleviksi opiskelijoiksi ilmoittautuneet opiskelijat sekä avoimeen yliopistoon ilmoittautuneet opiskelijat. Opiskelijat voivat hakea
hyväksilukua vain niihin oppiaineisiin, joihin heillä on opinto-oikeus.
AHOT-yhteyshenkilö on jokaisessa oppiaineessa amanuenssi tai suunnittelija.
Hakulomake ja tiedekunnan AHOT-ohje ovat osoitteessa www.uef.fi/filtdk/aiemmat-ja-muuallatehdyt-opinnot.
Kieli- ja viestintäopintojen hyväksilukua haetaan kielikeskuksesta. Ohjeet ja lomake osoitteessa
www.uef.fi/kielikeskus/muodollisesti-hankittu-osaaminen
Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot
Ammatillisissa opettajakorkeakouluissa suoritetuilla opettajan pedagogisilla opinnoilla (60 op/35
ov) voidaan myöntää korvaavuus kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnoista (25 op).
Opiskelija voi hakea myös kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopintotasoisten
opintojaksojen korvaamista, mikäli opinnot ovat osaamistavoitteiltaan vastaavia. Ammatillisissa
opettajakorkeakouluissa suoritetuilla opettajan pedagogisilla opinnoilla ei voi korvata
aikuisopettajan tai aineenopettajan pedagogisia opintoja.

6.8 Opintopisteet luottamustoimista yliopistolla
Kun opiskelija osallistuu ylioppilaskunnan ainejärjestökoulutukseen ja toimii ainejärjestössä,
hän voi saada suoritusmerkinnän opintojaksosta 2110007 Osallistuminen ainejärjestö42 Filosofinen tiedekunta,
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työskentelyyn (1–2 op). Yhden opintopisteen suoritusmerkinnän saa toimittuaan aktiivisesti
vähintään yhden toimikauden ainejärjestön hallituksessa. Kahden opintopisteen suoritusmerkinnän saa toimittuaan aktiivisesti vähintään yhden toimikauden ainejärjestön puheenjohtajana, rahastonhoitajana tai sihteerinä.
Kun opiskelija työskentelee yliopiston hallituksessa, kollegiossa, tiedekuntaneuvostossa,
opetuksen neuvottelukunnassa, laaturyhmässä, auditoijana, muissa pysyvissä yliopisto-hallinnon työryhmissä tai ylioppilaskunnassa sekä osallistuu ylioppilaskunnan hallinnon
opiskelijaedustajakoulutukseen, hän voi saada suoritusmerkinnän opintojaksosta 1131006
Osallistuminen hallinto- ja työryhmätyöskentelyyn (1–3 op).
Suoritusmerkintöjä luottamustoimista yliopistolla pyydetään ylioppilaskunnasta.
Lisätietoja: akateemisen rehtorin päätös 2459/12.00.01/2010 yliopiston intrassa
https://www.uef.fi/intra/uef/saadoksen-saannot-ja-ohjeet

6.9 Harjoittelu
Opiskeluaikana suoritettava harjoittelu on opiskelijalle erinomainen mahdollisuus soveltaa
teoreettista osaamista käytännössä, kehittää ammattitaitoa, tarkentaa urasuunnitelmia sekä
luoda kontakteja mahdollisiin tuleviin työnantajiin. Kasvatustieteiden ja psykologian osaston
kaikkiin koulutuksiin sisältyy joko pakollisia tai vapaaehtoisia harjoittelujaksoja, jotka on vahvistettu kunkin koulutuksen opetussuunnitelmassa.
Erityisopettajien, opinto-ohjaajan ja aikuisopettajan pedagogisiin opintoihin sisältyy olennaisena
osana opetus- tai ohjausharjoittelua. Opetusharjoitteluissa sovelletaan koulutuksessa saatuja
teoreettisia tietoja ja taitoja käytännön tilanteissa. Koulutuksen aikana ohjattu harjoittelu on yksi
osa opettajaksi kehittymisen tukemista. Harjoittelut järjestetään koulutuksesta riippuen
esimerkiksi tiedekunnan yhteydessä toimivassa Joensuun normaalikoulussa tai opiskelijan itse
etsimissä harjoittelupaikoissa perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen tai aikuisopetuksen
tehtävissä.
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutukseen sekä erityispedagogiikan
tieteenalakoulutukseen sisältyy työharjoittelu (esim. nk. hallinnonharjoittelu) opiskelijan
työelämäorientaation mukaisessa harjoittelupaikassa. Harjoittelussa perehdytään koulutusalan
asiantuntijuutta edellyttäviin työtehtäviin käytännössä ja kehitetään ammatillista
osaamista. Opiskelijat etsivät harjoittelupaikat itse. Työharjoitteluun on mahdollista hakea
yliopiston tarjoamaa harjoittelutukea. Yliopiston tuettu työharjoittelu jaetaan sekä kotimaan että
ulkomaan harjoitteluun, joihin on molempiin omat ohjeensa. Lisätietoja harjoittelusta löytyy
yliopiston urapalveluiden nettisivuilta: http://www.uef.fi/opiskelu/tyoharjoittelu1.
Opinto-ohjaajan opintoihin kuuluu useita ohjaus- ja opetusharjoitteluja, jotka sijoittuvat eri
opiskeluvuosille. Ohjatut harjoittelut ovat keskeisessä asemassa ohjauksen ammatillisten
menetelmien harjoittelemisessa, ohjaajaksi kasvamisessa sekä pedagogisessa koulutuksessa.
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Harjoittelujen kautta opiskelija perehtyy myös useisiin oppilaitoksiin sekä muihin ohjauksen
toimintaympäristöihin.
Psykologian koulutuksen opintoihin kuuluu olennaisena osana viiden kuukauden mittainen
työharjoittelu, joka sijoittuu maisterin tutkintoon. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija asiakkaan kohtaamiseen, psykologisiin tutkimuksiin, lausunnon laadintaan, moniammatilliseen työskentelyyn sekä psykologityön eettisiin kysymyksiin. Harjoittelua ohjaa aina
kokenut laillistettu psykologi.
Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö)
SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien
mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja
turvallisuuskysymyksiin. Yliopistolain (558/2009) pykälät, jotka koskevat opiskeluoikeuden
peruuttamista ja palauttamista, opiskelijaksi ottamisen esteitä sekä huumausainetestausta ja
kurinpitoa, tulivat voimaan 1.1.2012 (nk. SORA-lainsäädäntö). Filosofisessa tiedekunnassa
rajoitukset koskevat opettajankoulutusta ja psykologikoulutusta.
Rikostaustaotteiden tarkastaminen
Rikostaustaote tarkastetaan opiskelijalta opettajan- ja psykologikoulutuksessa, kun opinnot tai
niihin kuuluva harjoittelu edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.
Rikostaustaotteen pyytämistä sovelletaan opiskelijoihin, jotka ovat saaneet opiskeluoikeuden
1.1.2012 jälkeen.
Opiskelija saa oikeusrekisterikeskuksesta tätä tarkoitusta varten räätälöidyn rikostaustaotteen,
joka on hänelle maksuton. Lisätietoja rikostaustaotteesta ja sen tilaamisesta löytyy osoitteesta
www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus. Kutakin harjoittelua koskeva tieto rikostaustaotteen
tarkastajasta esitetään harjoittelun kuvaustiedoissa WebOodissa.
Rikostaustaote tarkistetaan ennen ensimmäistä harjoittelujaksoa kerran kandidaattiopintojen
aikana ja kerran maisteriopintojen aikana. Jos opiskelija suorittaa erillisiä kelpoisuusopintoja,
rikosrekisteriote tarkistetaan kerran ennen ensimmäistä harjoittelujaksoa. Lisäksi rikostaustaote
voidaan poikkeuksellisesti tarkastaa erityisestä syystä myös muulloin, jos yliopistolle ei ole
esitetty 6 kk ennen harjoittelujakson alkamista voimassa olevaa rikostaustaotetta. Jos opiskelija
ei toimita rikostaustaotetta, hän ei voi suorittaa alaikäisten parissa tehtäviä opintoja tai
harjoittelua.
Lisätietoja yliopiston SORA-ohjeistuksesta on verkkosivustolla http://www.uef.fi/fi/opiskelu.

6.10 Opiskelu ulkomailla
Opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet päästä ulkomaille vaihtoon. Tarjolla on monia
mahdollisuuksia suorittaa osa opinnoista ulkomaisissa yliopistoissa. Itä-Suomen yliopistolla on
44 Filosofinen tiedekunta,
Kasvatustieteiden ja
psykologian osasto

kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia kymmenien ulkomaisten yliopistojen kanssa eri puolilla
maailmaa. Lisäksi yliopisto on mukana erilaisissa kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa ja verkostoissa.
Vaihtoon lähtemistä kannattaa alkaa suunnitella hyvissä ajoin. Vaihtopaikkojen haku on aina
kaksivaiheinen. Ensin järjestetään yliopiston sisäinen haku, jossa valitaan Itä-Suomen yliopiston
ehdokkaat.
Ensimmäinen
hakukierros
tapahtuu
SoleMOVE-järjestelmän
kautta
(https://saas.solenovo.fi/solemove/). Opiskelija täyttää sähköisen hakulomakkeen ja liittää
pyydetyt asiakirjat. SoleMOVE-järjestelmän kautta hakemus siirtyy osastolle puoltokäsittelyä
varten. Kansainvälisissä liikkuvuuspalveluissa tehdään päätökset yliopiston esittämistä vaihtoopiskelijaehdokkaista. Tämän jälkeen vaihtoon valitut opiskelijat täyttävät kohdeyliopistojen
hakulomakkeet, jotka liitteineen lähetetään kohdeyliopistoon. Kohdeyliopiston hakulomakkeiden yhteydessä täytetään Learning Agreement -lomake, joka löytyy kansainvälisten
liikkuvuuspalveluiden verkkosivuilta (www.uef.fi/opiskelu/kv/lomakkeet). Hakuvaiheessa Learning Agreement -lomakkeeseen tarvitaan opiskelijan allekirjoituksen lisäksi kotiyliopiston kvyhdyshenkilön allekirjoitus ja kansainvälisten liikkuvuuspalveluiden virkailijan allekirjoitus.
Lopullisen päätöksen vaihto-opiskelupaikasta tekee aina ulkomainen kohdeyliopisto.
Lisätietoja kansainväliseen opiskelijavaihtoon liittyvistä asioista saa yliopiston verkkosivuilta
(www.uef.fi/opiskelu/kv), kansainvälisistä liikkuvuuspalveluista, tiedekunnan kv-suunnittelijalta
Milena Faytilta (p. 0294 45 2052) ja oppiaineiden kv-yhdyshenkilöiltä. Erityispedagogiikan kvyhdyshenkilö on yliopistotutkija Kristiina Lappalainen (p. 0294 45 2625), kasvatustieteen ja
aikuiskasvatustieteen yliopistonlehtori Juha Kauppila (p. 0294 45 2586) ja psykologian lehtori
Matti Kuittinen (p. 0294 45 2201).

6.11 Opiskelijapalaute
Opiskelijoilla on mahdollisuus antaa palautetta usealla eri tavalla. Niistä löytyy tietoa tiedekunnan verkkosivuilta. Opiskelijapalautteen yleisin tapa on opetustilanteessa suoraan opettajalle
annettava palaute.
Suoran palautteen rinnalla jokaisella opiskelijalla on käytössään opintojaksokohtainen palaute
(PalauteOodi-järjestelmä), opintopolkupalaute (kysely tietyssä opiskelun vaiheessa) ja
opetussuunnitelmapalaute. Näiden lisäksi tiedekunnalla on avoin sähköinen palautesivusto
https://www.uef.fi/intra/filtdk/palaute.
Opintojaksopalaute
Opettajat keräävät opintojaksojen palautetta säännöllisesti kaikista opetussuunnitelmaan
kuuluvista opintojaksoista. Opintojaksopalautteen tavoite on opintojakson opetuksen kehittäminen. Opintojakson vastuuopettaja suunnittelee ja toteuttaa opintojakson palautteen keräämisen
yhdessä mahdollisten muiden opintojakson opettajien kanssa. Palautteenkeruussa suositellaan
käytettäväksi sähköistä palautetyökalua, PalauteOodia. Lisätietoja akateemisen rehtorin päätös
1537/12.00.00/2010 yliopiston intrassa:
https://www.uef.fi/intra/uef/saadoksen-saannot-ja-ohjeet.

Opinto-opas 2014–2015 45

Reklamointi
Jos opiskelija on tyytymätön kasvatustieteiden ja psykologian osaston toimintaan, opiskelijan
tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä kyseessä olevaan opettajaan tai oppiaineeseen ja pyrkiä
selvittämään asia. Useimmiten asia selviää parhaiten näin. Jos opiskelija kuitenkin kokee, ettei
saa ääntään kuulluksi tai ei tunne saavansa oikeutettua asian käsittelyä tai oikeudenmukaista
kohtelua, on mahdollista tehdä reklamaatio. Reklamointi voi kohdistua esimerkiksi opetuksen
laatuun, virheelliseen hallinnointikäytäntöön, laiminlyöntiin tai oikeuksien loukkaamiseen.
Reklamaatiolomake löytyy Itä-Suomen yliopiston intrasta > Laatutyö.
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7 Koulutusten ja oppiaineiden esittelyt
Ennen 1.8.2014 aloittaneiden opiskelijoiden siirtyminen uuteen opetussuunnitelmaan
Filosofisen tiedekunnan opetussuunnitelmat uudistuivat
Siirtymäsääntö koskee ennen 1.8.2014 opintonsa aloittaneita.

lukuvuodeksi

2014—2015.

Opinto-ohjauksessa opiskelijoita kannustetaan mahdollisuuksien mukaan siirtymään
opiskelemaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Mikäli siirtyminen ei ole
tarkoituksenmukaista tai opiskelija ei muusta syystä halua siirtyä, noudatetaan tiedekunnassa
kolmen vuoden siirtymäaikaa. Mikäli opetettavat sisällöt ovat olennaisesti siirtyneet
kandidaattivaiheesta maisterivaiheeseen ja päinvastoin, siirtymäaika on seitsemän vuotta.
Kesken olevia opintojaksoja voi suorittaa vanhan opetussuunnitelman mukaan syyslukukauden
2014 loppuun saakka. Opetusta ei kuitenkaan pääsääntöisesti järjestetä vanhojen
opetussuunnitelmien mukaan.

7.1 Tutkintokoulutukset
Erityispedagogiikan koulutukset

DEGREE PROGRAMMES IN SPECIAL EDUCATION
Pääaine ja tutkinnot
Itä-Suomen
yliopistossa, Joensuun
kampuksella
järjestetään
erityispedagogiikan
pääaineopinnot kahdessa koulutuksessa (erityisopettajien koulutus ja erityispedagogiikan
tieteenalaopinnot). Nämä koulutukset sisältävät kasvatustieteen kandidaatin (180 op) ja
maisterin tutkinnot (120 op). Opintojen rakenne ja ohjeellinen kulkukaavio on kuvattu
kummankin koulutuksen opetussuunnitelmien yhteydessä, jotka ovat luettavissa
kokonaisuudessaan WebOodissa. Lisäksi järjestetään kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon jo
suorittaneille pelkästään kasvatustieteen maisterin tutkintoon johtavat opinnot erityisopettajien
koulutuksessa (EKO-KM) ja erityislastentarhanopettajan opinnoissa (ELTO-KM).
Erityispedagogiikan oppiaineen järjestämien koulutusten yleistavoitteet
Koulutusten yleistavoitteena on antaa ammatillisia tietoja, taitoja ja valmiuksia, joiden avulla voi
toimia eettisesti vastuuntuntoisesti erityiskasvatuksen alan tehtävissä itseään, työtään ja
työyhteisöään aktiivisesti kehittäen. Opiskelija saa koulutuksesta riippuen kelpoisuuden toimia
joko erityisopettajana, erityisluokanopettajana, luokanopettajana ja/tai erityispedagogiikan
asiantuntijana.
Erityisopettajien koulutuksen (EKO) yleistavoitteet
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija:

tuntee erityispedagogiikan oppiaineessa tehtävään tutkimukseen perustuen alan
keskeiset sisältöalueet
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osaa soveltaa erityispedagogista tietoa kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen
ja kehittää työssään tuki- ja palvelujärjestelmiä
ymmärtää jatkuvan ammatillisen kehittymisen tarpeen
osaa toimia osana moniammatillista työyhteisöä
osaa toimia erityispedagogiikan alan tehtävissä ja tehdä erityispedagogista
tutkimusta

Kandidaatin tutkinto
Erityisopettajien koulutuksessa kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa
määritellä kasvatuksen ja opetuksen erityispedagogisen perustan ja sen yhteiskunnallisen
tehtävän. Opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikan merkitykseen elämän eri vaiheissa.
Opiskelija osaa arvioida oppimisen edellytyksiä ja etenemistä sekä pedagogisen tuen tarvetta.
Opiskelija osaa käyttää teoreettista ja tutkimusmenetelmätietoa tieteellisen raportin
laatimisessa.
Maisterin tutkinto
Erityisopettajien koulutuksen maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa käyttää
arviointimenetelmiä ja soveltaa arviointitietoa opetuksen ja tukitoimien perustana. Opiskelija
osaa analysoida teoreettiseen tietoon pohjautuen toiminta- ja oppimisympäristön merkitystä
tuen näkökulmasta. Näihin tietoihin pohjautuen opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa
pedagogisia toimenpiteitä. Opiskelija on omaksunut moniammatillisen toimintamallin. Opiskelija
osaa soveltaa erityispedagogista tietoa oman ammattitaitonsa arvioimisessa ja omien
ratkaisujensa perustelemisessa toimiessaan erilaisissa erityisopetuksen ja -kasvatuksen
tehtävissä. Opiskelija osaa soveltaa tieteellisten menetelmien tuntemustaan sekä tieteellisen
viestinnän taitoja tutkielman suunnittelemisessa ja tekemisessä. Maisterin tutkinnon
suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tehdä tieteellistä tutkimusta sekä tieteellisiä jatkoopintoja.

Erityispedagogiikan tieteenalaopintojen (ETO) yleistavoitteet
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija:

tuntee erityispedagogiikan oppiaineessa tehtävään tutkimukseen perustuen alan
keskeiset sisältöalueet.

osaa soveltaa erityispedagogista tietoa kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen
ja kehittää työssään tuki- ja palvelujärjestelmiä.

ymmärtää jatkuvan ammatillisen kehittymisen tarpeen.

osaa toimia osana moniammatillista työyhteisöä.

osaa
toimia
erityispedagogiikan
alan
asiantuntijatehtävissä
ja
tehdä
erityispedagogista tutkimusta.
Kandidaatin tutkinto
Erityispedagogiikan tieteenalaopintojen kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tunnistaa
ja osaa määritellä kasvatuksen ja opetuksen erityispedagogisen perustan ja sen
yhteiskunnallisen tehtävän. Opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikan merkitykseen elämän
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eri vaiheissa. Opiskelija osaa käyttää teoreettista ja tutkimusmenetelmätietoa tieteellisen
raportin laatimisessa.
Maisterin tutkinto
Erityispedagogiikan tieteenalaopintojen maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa
analysoida teoreettiseen tietoon pohjautuen toiminta- ja oppimisympäristön merkitystä
yksilölliselle oppimiselle, kasvulle ja kehitykselle. Opiskelija on omaksunut moniammatillisen
toimintamallin. Opiskelija osaa soveltaa erityispedagogista tietoa oman ammattitaitonsa
arvioimisessa ja omien ratkaisujensa perustelemisessa toimiessaan erilaisissa
erityiskasvatuksen alan tehtävissä. Opiskelija osaa soveltaa tieteellisten menetelmien
tuntemustaan sekä tieteellisen viestinnän taitoja tutkielman suunnittelemisessa ja tekemisessä.
Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tehdä tieteellistä tutkimusta sekä
tieteellisiä jatko-opintoja.
Opetussuunnitelmien rakennetta ohjaavia periaatteita
Erityisopettajien koulutuksen kandidaatti- ja maisteriopintoihin sisältyvät laajan
opettajankelpoisuuden tuottavat opinnot: erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia
antavat opinnot (60 op), opettajan pedagogiset opinnot (60 op) sekä sivuaineena
perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op).
Sivuaineet
Erityisopettajien koulutuksen kasvatustieteen kandidaatin opintoihin sisältyvät kahden
sivuaineen opinnot. Ensimmäinen, laaja, 60 opintopisteen sivuaine on perusopetuksessa
opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, jotka opiskellaan kahden
ensimmäisen opintovuoden aikana. Toinen, suppea sivuaine (25 op) on vapaavalintainen.
Ohjeellisen ajoitussuunnitelman mukaan toinen sivuaine suoritetaan kolmantena opintovuonna.
Erityispedagogiikan tieteenalaopintojen kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon sisältyvät
vähintään kahden vapaasti valittavan sivuaineopintokokonaisuuden opinnot. Ensimmäisestä
sivuaineesta suoritetaan aineopintokokonaisuus (60 op) ja toisesta perusopinnot (25 op).
Lisäksi kandidaatin tutkintoon sisältyy 14 op valinnaisia opintoja. Erityispedagogiikan
tieteenalaopintojen kasvatustieteen maisterin tutkintoon sisältyy vähintään 25 opintopistettä
vapaasti valittavan sivuaineen opintoja tai vastaava määrä muita valinnaisia opintoja
henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti
Opettajan pedagogiset opinnot 60 op erityisopettajien koulutuksessa
Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (A 986/1998) mukaan
osana opettajan kelpoisuusvaatimuksia on opettajan pedagogiset opinnot -opintokokonaisuus
(60 op). Pedagogiset opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (A 794/2004)
mukaisesti opettajankoulutuksen opintoja, joiden erityisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle
valmiudet itsenäiseen toimintaan opettajana, ohjaajana ja kasvattajana. Asetus määrittää
pedagogisten opintojen sisältöjä: pedagogiset opinnot ovat didaktisesti painottuneita ja ohjattua
harjoittelua sisältäviä kasvatustieteellisiä opintoja, jotka voivat suuntautua erityisesti
perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen tai aikuiskoulutuksen tehtäviin. Opettajan
pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden opettajan tehtävien
hoitamiseen eli lasten, nuorten ja aikuisten opettamiseen ja ohjaamiseen sekä kasvun
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tukemiseen eri oppilaitosmuodoissa riippumatta siitä, mille koulutusasteelle sijoittuviin opettajan
tehtäviin opinnot ovat suuntautuneet.
Opinnoissa rakennetaan tiivis yhteys teoreettis-käsitteellisten opintojen ja ohjatun harjoittelun
välille oppimistehtävien ja omien opetus- ja ohjauskokemusten reflektoinnin avulla. Ohjattua
opetusharjoittelua pedagogisissa opinnoissa on 21 op ja se jakaantuu neljään eri
harjoittelujaksoon.
Tavoitteena on, että opiskelijalla on pedagogiset opinnot suoritettuaan edellytykset opettaa,
ohjata ja kasvattaa iältään, taustoiltaan, tavoitteiltaan ja oppimisvalmiuksiltaan monenlaisia
oppijoita koulutuksen tavoitteiden mukaisesti. Opettajan pedagogiset opinnot suoritettuaan
opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetussuunnitelmien mukaista monipuolista ja
eheyttävää opetusta ottamalla huomioon opetus- ja kasvatustyön eettisen perustan sekä
oppilaiden ikäkauden, erilaisuuden ja kouluyhteisön asettamat vaatimukset. Hän tuntee
opetuksen kasvatus-, kehitys- ja oppimispsykologiset sekä didaktiset perusteet ja osaa soveltaa
niitä opetuksessaan. Opiskelija osaa käyttää pedagogisia vuorovaikutustaitoja monipuolisesti
oppilaiden oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin sekä koulutuspolkujen tukemiseen, soveltaa tietoja viestintäteknologiaa opetustyössä sekä rakentaa ilmaisua ja luovuutta tuke-via
oppimisympäristöjä. Opiskelija on motivoitunut ja kykenevä arvioimaan ja kehittämään omaa
työtään ja opetustyyliään luovasti ja tutkimusperustaisesti muuttuvan yhteiskunnan tarpeiden
mukaisesti. Opiskelija hahmottaa monikulttuurisuuden ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia
ja haasteita kasvatuksessa ja koulutuksessa osana kestävää tulevaisuutta. Opiskelija osaa
toimia moniammatillisessa yhteistyössä jaetun asiantuntijuuden periaatteiden mukaisesti sekä
hallitsee sidosryhmäyhteistyön ja kasvatuskumppanuuden toimintamuotoja.
Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot
(EKO-koulutuksen pakollinen sivuaine)
Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot tuovat
esiin eri oppiaineiden ja niiden taustalla olevien tieteen- ja taiteenalojen ominaisluonnetta.
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella monitieteisesti opettamista,
oppimista ja kasvatusta sekä soveltaa eri alojen tutkimustietoa opetuksen kehittämisessä.
Opiskelija
osaa
suunnitella,
toteuttaa
ja
arvioida
perusopetuksen
alakoulun
opetuskokonaisuuksia. Hän osaa soveltaa opetukseensa eri oppiaineiden sisällöllisiä ja
pedagogisia perusteita sekä yhdistää oppiaineita läpäiseviä ja integroivia aihekokonaisuuksia,
sitoen ne elämänikäisen kasvun, kehityksen ja oppimisen kokonaiskontekstiin. Opiskelija osaa
tunnistaa oppiaineiden opiskeluun liittyviä oppimisen ongelmia ja huomioida ne opetuksen
eriyttämisessä. Hän pystyy hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa sekä erilaisia
oppimisympäristöjä opetuksessaan. Opintokokonaisuuteen kuuluu sekä kaikille yhteisiä (55 op)
että valinnaisia (5 op) opintojaksoja.
Kaikkia monialaisia opintoja läpäiseviä sisältöjä ovat soveltavan kasvatustieteen ja
opettajankoulutuksen osaston strategian mukaisesti monikulttuurisuus, kestävä tulevaisuus,
sosiaalinen sukupuoli ja tasa-arvo, tieto- ja viestintäteknologia sekä erityispedagoginen
näkökulma. Opintojaksot sisältävät oppiaineen ydinsisällön lisäksi integroituja osuuksia edellä
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mainittujen läpäisevien ainesten lisäksi, kuten sisältöjä luovista oppiaineista (taito- ja taideaineet,
draamakasvatus) tai muista lukuaineista.
Opiskelijoita neuvotaan tarkastelemaan huolellisesti kaikkia mahdollisuuksia monialaisten
valinnaisten opintojen suhteen. Monialaisten opintojen valinnaisten opintojaksojen
opetustarjonta vaihtelee ja tarjonta vahvistetaan vuosittain opetusohjelman hyväksymisen
yhteydessä. On suositeltavaa ottaa huomioon varsinaisen monialaisten valinnaistarjottimen
lisäksi seuraavat vaihtoehdot sillä edellytyksellä, että ne sopivat opintokokonaisuuteen:

mahdollisuus vapaasti valita monialaisiin opintoihin kuuluvia valinnaisia opintojaksoja
molempien kampusten opetustarjonnasta

sivuaineiden sisälle ja kansainvälisten opintojen tarjottimelle sijoittuvat opintojaksot

muiden tiedekuntien opintojaksot

erityispedagogiikan oppiaineen järjestämät erityiskurssit
Näiden opintojen hyväksilukemisesta monialaisten opintojen valinnaisiin opintoihin sovitaan
aina monialaisten opintojen vastuuopettajan kanssa.
Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien opintojen opintoneuvonnasta
vastaa amanuenssi Anne Pitkänen.
Opettajan pedagogiset opinnot ja perusopetuksessa opetettavien aineiden ja
aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot jakautuvat neljän teema-alueeseen: Vuorovaikutus,
Oppiva yhteisö, Osallisuus ja yhteiskunta sekä Ilmaisu ja kulttuuri. Jokaisella teema-alueella on
omat osaamistavoitteensa.
Teema-alue Vuorovaikutus
Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op
Opettajuuden perusteet: Orientaatio opettajuuteen 2 op ja Orientoiva harjoittelu 3 op
Tekstitaidot ja kielitieto 5 op
Tutkiva oppiminen luonnontieteiden opetuksessa ja oppimisessa 5 op
Taito- ja taideaineiden pedagogiikan perusteet 1 5 op
Vuorovaikutus oppimis- ja koulutusympäristöissä 5 op (P)
Teema-alue Oppiva yhteisö
Oppiminen ja pedagoginen tuki 5 op
Yhteisöllisen oppimisprosessin perusteet 3 op
Opetuksen perusteiden harjoittelu 7 op
Kirjallisuuskasvatus 5 op
Matematiikan pedagogiset perusteet 7 op
Taito- ja taideaineiden pedagogiikan perusteet 2 8 op
Teema-alue Osallisuus ja yhteiskunta
Yhteiskuntalähtöisyys historia- ja luonnontiedekasvatuksessa 7 op
Katsomusaineen pedagogiikan perusteet ja soveltava draama 5 op
Taito- ja taideaineiden pedagogiikan perusteet 3 8 op
Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op
Opetusalan ammattilaiseksi ja yhteiskunnalliseksi toimijaksi kehittyminen 5 op
Erityisopetuksen harjoittelu 1 6 op

Opinto-opas 2014–2015 51

Teema-alue Ilmaisu ja kulttuuri
Monialaisten valinnainen opintojakso 5 op
Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 5 op
Erityispedagoginen tutkimus ja pedagogiset käytänteet 3 op
Erityisopetuksen harjoittelu 2 6 op
ERITYISOPETTAJIEN KOULUTUS

2014-2017

Rakenne ja ohjeellinen ajoitus

KANDIDAATTI
1

koodi
2220000

nimi
Orientaatio-, kieli- ja viestintäopinnot 16 op

sl

1131000

Yliopisto-opinnot käyntiin 1 op

x

2220003

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 2 op

o

8011101

Puheviestintää kasvatustieteiden opiskelijoille 3 op

o

8011125

Kirjoitusviestintää kasvatustieteiden opiskelijoille 3

o

8010104

op tai

2
kl

sl

3
kl

sl

kl

Kirjoitusviestinnän monimuotokurssi 3 op
8012054

Ruotsia kasvatustieteiden opiskelijoille 4 op tai

o

8010202
8013053

Ruotsin monimuotokurssi 4 op
Academic English for Educational Sciences 3 op

o

2220100

Erityispedagogiikan perusopinnot 32 op

2220101a

Erityispedagogiikan perusta 5 op P, E

x

b
2220112

Ajankohtainen erityispedagoginen tutkimus ja osa-

o

alueet 5 op P, E
2220105

Erityispedagogiikan yhteiskunnalliset perusteet 5 op

o

P
2220116

Näkökulmia opiskelun esteisiin 4 op P

2220113

Oppiminen ja pedagoginen tuki 5 op P, O

2310211

Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op P, O

2310214

Yhteisöllisen oppimisprosessin perusteet 3 op P, O

2220200

Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op

2221211

Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 1 5 op

o
x
x
x
o

A, E
2221212

Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 2 5 op

o

A, E
2220213

Oppimisen arviointi ja tuki 5 op A, E

2230202

Kvalitatiivinen tutkimus 1 5 op A

2320204

Kvantitatiivinen tutkimus 1 5 op A

x

2220206

Seminaarityöskentely (erityispedagogiikka) 3 op A

x

x

8020110

Kasvatustieteiden tiedonhaku 1 op A

x

x
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o
x

2220208

Kandidaatin tutkielma (erityispedagogiikka) 6 op A

x

x

2230204

Kypsyysnäyte

x

x

2220710

Yhteiset opettajan pedagogiset opinnot 12 op

2310213

Orientaatio opettajuuteen 2 op O

x

2310213

Orientoiva harjoittelu 3 op O

x

2310215

Opetuksen perusteiden harjoittelu 7 op O

2310000

Sivuaineopinnot I (perusopetuksessa

x
x

x

x

x

opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien
monialaiset opinnot) 60 op
Sivuaineopinnot II (vapaasti valiten) 25 op

x

YHTEENSÄ

60 op

60 op

x
60 op

Kulkukaaviossa käytetyt merkit:
x = suositeltu suoritusajankohta; opintojakso on opetusohjelmassa sovitettu tähän lukukauteen
o = suositeltu suoritusajankohta, mutta opintojaksoa ei ole ajoitettu opetusohjelmassa tiettyihin
aikoihin (kirjatentit, verkkokurssit) tai tarjolla on useita vaihtoehtoisia opetusryhmiä (kieli- ja
viestintäopinnot)
P = erityispedagogiikan perusopintoja
A = erityispedagogiikan aineopintoja
O = opettajan pedagogisia opintoja
E = erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavia opintoja

2310000 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot
Joensuun kampus
Rakenne ja ohjeellinen ajoitus

KANDIDAATTI

x = suositeltu suoritusajankohta

koodi

nimi

1
sl

2
kl

sl

3
kl

sl

kl

Pakolliset opinnot 55 op:
2310001

Tekstitaidot ja kielitieto 5 op

2310002

Kirjallisuuskasvatus 5 op

2310003

Tutkiva oppiminen luonnontieteiden opetuksessa ja
oppimisessa 5 op

2310004

Matematiikan pedagogiset perusteet
7 op

2310005

Yhteiskuntalähtöisyys historia- ja
luonnontiedekasvatuksessa 7 op

x
x
x

x
x
x

Katsomusaineen pedagogiikan perusteet ja
soveltava draama 5 op
(katsomusaine 3 op ja 2310006 soveltava draama 2
op) – vaihtoehtoiset katsomusaineet:
2320405

Uskonnon (ev.lut.) didaktiikan perusteet

x
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2320406

Uskonnon (ort.) didaktiikan perusteet

2320407

Elämänkatsomustiedon opetuksen perusteet

2320453

Taito- ja taideaineiden pedagogiikan perusteet 1
(TATA 1) 5 op

2320454

Taito- ja taideaineiden pedagogiikan perusteet 2
(TATA 2) 8 op

2320455

Taito- ja taideaineiden pedagogiikan perusteet 3
(TATA 3) 8 op

x
x
x
x
x

Valinnaiset opinnot 5 op:
2320456

Heuristisia prosesseja teknologian avulla 5 op

x

2320457

Laaja-alainen käsityökasvatus 5 op

x

2320458

Kuvakirjat alakoulun opetuksessa 5 op

x

2320459

Piirustuskurssi 5 op

x

2320460

Kuvataiteen kokeileva työpaja 5 op

x

2320461

Kulttuurisesti moninainen ja kielitietoinen koulu 5 op

x

2320462

Opetuksellisia lähestymistapoja ihmisen biologiaan
5 op

x

2320463

Talviluonto oppimisympäristönä 5 op

2320464

Uskonnon pedagogiikan erityistaitoja
– sisällöt ja TVT 5 op

x

2320466

EMP-L – musiikkia kielen oppimiseksi 5 op

x

2320467

Koulukuoron johtaminen ja kuorolaulu 5 op

x

2320468

Äänenkäytön perusteet 5 op

x

2320469

Rasismi, antirasismi ja monikulttuurisuus
yhteiskunnassa
ja koulussa 5 op

x

2321308

TVT2: Kulttuurisia näkökulmia tieto- ja
viestintäteknologian opetuskäyttöön
5 op

x
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x

ERITYISOPETTAJIEN KOULUTUS

2014-2017

Rakenne ja ohjeellinen ajoitus

MAISTERI
4

koodi

nimi

2220300

Erityispedagogiikan syventävät opinnot 100 op

2221321ab

Osallisuus ja toimintaympäristöt kasvatus- ja

sl

5
kl

sl

kl

o

koulutusjärjestelmissä 7 op S, E
2221322ab

Erityisopettajana monitoimijaisessa tukiverkossa 6 op S, E

o

2221323abc

Kommunikoinnin ja laaja-alaisen kehityksen tukeminen 10

o

op S, E
2221324ab

o

Sosioemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen
pedagoginen tukeminen 5 op S, E

2221325ab

Oppimisvaikeudet ja oppimisen tukeminen 7 op S, E

2222305

Erityispedagoginen tutkimus ja pedagogiset käytänteet 3

o
o

op S, O
2222303

Erityisopetuksen harjoittelu 1 6 op S, O

o

2222304

Erityisopetuksen harjoittelu 2 6 op S, O

o

2220311

Kvalitatiivinen tutkimus 2 3 op

2320304

Kvantitatiivinen tutkimus 2 3 op

x
x
o

Vaihtoehtoinen syventävä metodiopintojakso 4 op, yksi
seuraavista:
2240325

Narratiivinen psykologia 4 op

2230301

Ihmistieteiden tieteenfilosofiset perusteet 4 op

2320305

Kvantitatiivinen tutkimus 3 4 op

2220315

Menetelmäkirjallisuus 4 op
tai jokin muu syventävä metodiopintojakso

2220306

Suunnitteluseminaari 5 op

o

2220307

Työskentelyseminaari 5 op

o

2220308

Pro gradu –tutkielma ja Kypsyysnäyte 30 op

o

2220810

Yhteiset opettajan pedagogiset opinnot 12 op

2310231

Vuorovaikutus oppimis- ja koulutusympäristöissä 5 op O

2310232

Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op O

2310233

Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 5 op O

2310236

Opetusalan ammattilaiseksi ja yhteiskunnalliseksi

x
x
x
x

toimijaksi kehittyminen 5 op O
YHTEENSÄ

60 op

60 op

Kulkukaaviossa käytetyt merkit:
x = suositeltu suoritusajankohta; opintojakso on opetusohjelmassa sovitettu tähän lukukauteen
o = suositeltu suoritusajankohta, mutta opintojaksoa ei ole ajoitettu opetusohjelmassa tiettyihin
aikoihin (kirjatentit, verkkokurssit) tai tarjolla on useita vaihtoehtoisia opetusryhmiä (kieli- ja
viestintäopinnot)
S = erityispedagogiikan syventäviä opintoja
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O = opettajan pedagogisia opintoja
E = erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavia opintoja
ERITYISPEDAGOGIIKAN TIETEENALAOPINNOT

2014-2017

Rakenne ja ohjeellinen ajoitus

KANDIDAATTI
1

koodi

nimi

sl

2220000

Orientaatio-, kieli- ja viestintäopinnot 19 op

1131000

Yliopisto-opinnot käyntiin 1 op

x

2220003

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 2 op

o

8011101

Puheviestintää kasvatustieteiden opiskelijoille 3 op

8011125

Kirjoitusviestintää kasvatustieteiden opiskelijoille 3 op tai

8010104

Kirjoitusviestinnän monimuotokurssi 3 op

8012054

Ruotsia kasvatustieteiden opiskelijoille 4 op tai

8010202
8013053

Ruotsin monimuotokurssi 4 op
Acedemic English for Educational Sciences 3 op
o

2220100

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot 5 op
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

2220101ab

Erityispedagogiikan perusta 5 op

o

2220114

Yksilön kehitys ja sen tukeminen 5 op

o

2220112

Erityispedagogiikan ajankohtainen tutkimus ja osa-

o

2
kl

sl

3
kl

sl

kl

o
o
o
o

alueet 5 op
2220105

Erityispedagogiikan yhteiskunnalliset perusteet 5 op

o

2220113
2220200

Oppiminen ja pedagoginen tuki 5 op
Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op

o

2221211

Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 1 5 op

o

2221212

Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 2 5 op

o

2220213

Oppimisen arviointi ja tuki 5 op

o

2230202

Kvalitatiivinen tutkimus 1 5 op

2320204

Kvantitatiivinen tutkimus 1 5 op

2220206

Seminaarityöskentely (erityispedagogiikka) 3 op

x

x

8020110

Kasvatustieteiden tiedonhaku 1 op

x

x

2220208

Kandidaatin tutkielma (erityispedagogiikka) 6 op

x

x

2230204

Kypsyysnäyte
Sivuaineopinnot (vapaasti valiten) 60 op

x

Sivuaineopinnot II (vapaasti valiten) 25 op

x
x

o
o

Valinnaiset opinnot 14 op
YHTEENSÄ

x
o
o

60 op

60 op

60 op

x = suositeltu suoritusajankohta; opintojakso on opetusohjelmassa sovitettu tähän lukukauteen
o = suositeltu suoritusajankohta, mutta opintojaksoa ei ole ajoitettu opetusohjelmassa tiettyihin
aikoihin (kirjatentit, verkkokurssit) tai tarjolla on useita vaihtoehtoisia opetusryhmiä (kieli- ja
viestintäopinnot)
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ERITYISPEDAGOGIIKAN TIETEENALAOPINNOT

2014-2017

Rakenne ja ohjeellinen ajoitus

MAISTERI
4

koodi

nimi

sl

2220000

Orientaatio-opinnot 3 op

2220003
2220310

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 3 op
Erityispedagogiikan syventävät opinnot 92 op

o

2220301

Erityispedagogiikan syventävä kirjallisuus 4 op

o

2220302

Erityispedagogiikan klassikot 3 op

2221321ab

Osallisuus ja toimintaympäristöt kasvatus- ja koulutusjärjestelmissä

5
kl

sl

kl

x
o

7 op
2220312

Erityispedagogiikan syventävä valinnainen harjoittelu 10 op

o

pääaineen valinnaisia opintoja 13 op seuraavista:

o

2221323a

Laaja-alaiset kehityksen vaikeudet 3 op

2221321b

Erityisopettajana monitoimijaisessa tukiverkossa 3 op (kirjallisuus)

2221324ab

Sosioemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen pedagoginen
tukeminen 5 op

2230313ab

Koulutussuunnittelun erityiskysymyksiä 3 op

2230303

Asiantuntijuus, koulutus ja työelämä 5 op

2230304

Verkostoyhteistyö ja projektitoiminta 6 op

2230305

Globalization and educational policy 3 op

2230306

Kv-artikkeleiden lukeminen ja kirjoittaminen 3 op

2230314

Current trends in education 5 op

Metodi- ja tutkielmaopinnot 55 op
2220311
2320304

x

Kvalitatiivinen tutkimus 2 3 op
Kvantitatiivinen tutkimus 2 3 op

x

vaihtoehtoinen syventävä metodiopintojakso, yksi seuraavista:

o

2240325

Narratiivinen psykologia

2320305

Kvantitatiivinen tutkimus 3

2230318
2230301

Kvalitatiivinen tutkimus 3

2220315

Menetelmäkirjallisuus

Ihmistieteiden tieteenfilosofiset perusteet

tai jokin muu syventävä metodiopintojakso
2220303

Erityispedagogiikan syventävien opintojen valinnainen kirjall. 5 op

o

2220306

Suunnitteluseminaari, erityispedagogiikka 5 op

o

2220307

Työskentelyseminaari, erityispedagogiikka 5 op

o

2220308

Pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte 30 op
Sivuaineopinnot ja valinnaiset opinnot 25 op
YHTEENSÄ

o
o
60

60
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x = suositeltu suoritusajankohta; opintojakso on opetusohjelmassa sovitettu tähän lukukauteen
o = suositeltu suoritusajankohta, mutta opintojaksoa ei ole ajoitettu opetusohjelmassa tiettyihin
aikoihin (kirjatentit, verkkokurssit) tai tarjolla on useita vaihtoehtoisia opetusryhmiä (kieli- ja
viestintäopinnot)

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus
DEGREE PROGRAMME IN EDUCATION AND ADULT EDUCATION

Opiskelun yleiset tavoitteet
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen opiskelija saa laaja-alaiset valmiudet koulutuksen, suunnittelun, hallinnon, henkilöstön kehittämisen, johtamisen, tutkimuksen ja
arvioinnin asiantuntijatehtäviin tavoitteena elinikäisen oppimisen ja monipuolisen sivistyksen
edistäminen. Opiskelija kykenee soveltamaan teoreettisia perusteita koulutus-, informaatio- ja
kansalaisyhteiskunnan käytäntöjen kehittämiseen sekä keskustelemaan kriittisesti ja kehittämisorientoituneesti alansa sekä klassisista että nykyajalle ominaisista kysymyksistä.
Pääaineet ja tutkinnot
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen pääaineita ovat kasvatustiede ja
aikuiskasvatustiede. Pääaine valitaan opiskelijaksi valitsemisen jälkeen. Tutkintojen pääaine
valitaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Opetussuunnitelmassa on kaikille opiskelijoille sisällöllisesti yhtenäisiä opintojaksoja sekä
sellaisia opintojaksoja, jossa opiskelija voi suuntautua pääaineensa mukaan joko kasvatustieteellisiin tai aikuiskasvatustieteellisiin kysymyksiin. Opetussuunnitelmassa on useita tämän
valinnaisuuden mahdollistavia opintojaksoja, jotka ovat samalla ratkaisevia tutkintotodistukseen
kirjattavan pääaineen kannalta. Nämä opintojaksot on lueteltu tämän oppaan sivuilla 62-63 ja
WebOodissa on niiden kohdalla Lisätietoja-kentässä asiasta huomautus. Harkitessaan ja
valitessaan pääainettaan opiskelijan tulee siten oma-aloitteisesti huolehtia, että hän suorittaa
kyseiset opintojaksot johdonmukaisesti joko kasvatustieteellisen tai aikuiskasvatustieteellisen
sisältövaihtoehdon mukaan.
Alempi korkeakoulututkinto eli kasvatustieteen kandidaatin (KK) tutkinto on laajuudeltaan 180
op ja ylempi korkeakoulututkinto eli kasvatustieteen maisterin tutkinto (KM) on 120 op:n laajuinen. Kasvatustieteen maisteritutkinnon suoritettuaan opiskelija saa jatkokoulutuskelpoisuuden.
Kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen maisterin tutkintoa. Alempaan korkeakoulututkintoon
edellytetään vähintään yksi sivuaineen aineopintokokonaisuus (60 op).
Alan asiantuntijoiden työmarkkinat
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus antaa laaja-alaiset valmiudet
kasvatusalalla toimimiseen ja mahdollistaa siten joustavan sijoittumisen monenlaisiin tehtäviin.
Opintoihin voidaan sisällyttää aikuisopettajan pedagogiset opinnot, joihin on koulutuksen aikana
erillinen haku ja valinta. Opetus- ja koulutustehtävät voivat olla siten yksi uravaihtoehto.
Koulutuksen
suorittaneita
työskentelee
esimerkiksi
koulutussuunnittelijoina,
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projektikoordinaattoreina, aikuiskouluttajina, tutkijoina, uraohjaajina, henkilöstöpäälliköinä ja
hallintovirkamiehinä.
Sivuaineopinnot
Opiskelija voi syventää ja suunnata tutkintoaan eri oppiaineiden opintokokonaisuuksilla, joita voi
valita sekä filosofisen että muiden tiedekuntien opetussuunnitelmista niissä ilmoitetut
mahdolliset rajoitukset huomioon ottaen. Kandidaatin tutkintoon opiskelijan tulee suorittaa
vähintään yksi 60 opintopisteen laajuinen sivuaine. Tulevan oman tutkinnon rakennetta ajatellen
kannattaa harkita kokonaisten arvosanakokonaisuuksien (25 op, 60 op) suorittamista
suppeampien opintojaksojen sijaan. Sivuaine valitaan yleensä joko oman mielenkiinnon,
tavoiteammatin tai -alan perusteella tai työllistymismahdollisuuksien parantamisen näkökulmasta.
Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (180 op) yleiset tavoitteet
Kandidaatin tutkinnon suorittanut tuntee kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen keskeisiä
tutkimuskohteita eli kasvatusta, koulutusta ja sivistystä koskevat perusteet sekä niitä koskevan
teorianmuodostuksen ja tieteellisen tutkimuksen keskeisimmät piirteet. Tutkinnon suorittanut
kykenee lukemaan oman alansa tutkimustietoa ja osaa arvioida sitä kriittisesti. Kandidaatin
tutkinnon suorittaneella on edellytykset suoriutua maisteriopinnoista ja valmiudet työelämässä
toimimiseen.
Rakenne ja ohjeellinen ajoitus
koodi

nimi

2 230 000

ORIENTAATIO-, KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT
22 op

KANDIDAATTI
I
II
sl kl sl kl

1 131 000

Yliopisto-opinnot käyntiin 1 op

X

2230006

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu (kasvatusja aikuiskasvatustiede) 1 op

X

2 230 001

Orientoituminen kasvatusalan opintoihin ja
toimintakenttiin 2 op

X

8 034 004

Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena 2 op

X

2 230 003

Tieto- ja viestintätekniikka kasvatustieteilijän
työvälineenä 3 op

8 011 125

Kirjoitusviestintää kasvatustieteiden opiskelijoille 3
op

X

X

8011101

Puheviestintää kasvatustieteiden opiskelijoille 3 op

X

X

8 012 054

Ruotsia kasvatustieteiden opiskelijoille 4 op

X

X

8 013 053

Academic English for Educational Sciences 3 op

X

X

III
sl

kl

X

X

X

X

X
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2 230 100

KASVATUS- JA AIKUISKASVATUSTIETEEN
PERUSOPINNOT 25 OP

2 230 101

Kasvatus, koulutus ja elinikäinen oppiminen 5 op,
O

X

2 230 102

Johdatus ihmistieteelliseen tutkimukseen 3 op

X

2 230 103

Kasvatuspsykologian perusteet 2 op, O

X

2 230 104

Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen
perusta, luennot 3 op

X

2 230 105

Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen
perusta, kirjallisuus 2 op

X

2 230 106

Kasvatuksen ja koulutuksen filosofis-historiallinen
perusta 5 op

2 230 107

Oppimisympäristöt arjessa, työssä ja koulutuksessa 5 op, O

2 230 200

KASVATUS- JA AIKUISKASVATUSTIETEEN
AINEOPINNOT 50 OP

X

X
X

Metodiset aineopinnot 24 op
2 230 201

Tiedonhausta tieteelliseksi tekstiksi 4 op

2 320 204

Kvantitatiivinen tutkimus 1, 5 op

2 230 202

Kvalitatiivinen tutkimus 1, 5 op

2 230 203
a&b
8 020 110

Seminaarityöskentely (kandidaatti) 3 op

X

X

Kasvatustieteiden tiedonhaku 1 op

X

X

2 230 205
a&b
2 230 204

Kandidaatin tutkielma (KAAKO) 6 op

X

X

Kypsyysnäyte (kandidaatti) 0 op

X

X

X
X
X

Sisällölliset aineopinnot 26 op
2 230 206
a&b
2 230 207
a&b
2 230 208
a&b
2 230 209

Koulutuksen suunnittelun lähtökohdat 3 op, O

Ajankohtaiset tutkimusteemat 3 op

X

X

2 230 211

Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä 3 op

X

X

2 230 212

Oppimisen filosofia ja globaali etiikka 3 op

2 230 213

Työssä oppiminen ja henkilöstötyö 3 op

2 230 214
a&b

Kehittämisprojekti 5 op

X

Oppimisen ja opettamisen teoriaperusta 3 op, O

X

Arviointi kehittämisen tukena 3 op

SIVUAINEOPINNOT 60 OP
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X

X

X

X

X

X

X

X
X

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 23 OP
Esimerkiksi seuraavat jaksot:
2230216

Perspectives on the Philosophy of Education 3 op

X

2235421

Introduction to career guidance and counselling 3
op

X

2 230 702

Aikuiskoulutuksen hallinto ja säädösperusta 3 op
Muut vapaasti valittavat opinnot 11–23 op

X
X

X

X

X

X

X

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon (120 op) yleiset tavoitteet
Maisterin tutkinnon suorittaneella kasvatusalan akateemisella asiantuntijalla on hyvä kasvatusja aikuiskasvatustieteen tietoperusta ja metodologian yleistuntemus sekä tietämystä joko
kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen erityiskysymyksistä. Tutkinnon suorittanut kykenee
itsenäiseen tutkimustiedon tuottamiseen ja viestintään ja on saavuttanut kasvatusalan akateemisissa asiantuntijatehtävissä toimimiselle ja niiden kehittämiselle sekä tieteellisille jatkoopinnoille välttämättömät tiedot, taidot ja asenteet.
Rakenne ja ohjeellinen ajoitus
koodi

nimi

2 230 300

KASVATUS- JA AIKUISKASVATUSTIETEEN
SYVENTÄVÄT OPINNOT 100 OP

IV
sl

kl

V
sl

kl

Syventävät metodiset opinnot 50 op
2 320 304

Kvantitatiivinen tutkimus 2, 3 op

2 220 311

Kvalitatiivinen tutkimus 2, 3 op

2 230 301

Ihmistieteiden tieteenfilosofiset perusteet 4 op

2 230 327
a&b
2 230 328
a&b
2 230 330
a&b
2 230 329

Suunnitteluseminaari 5 op

X
X
X
X

Työskentelyseminaari 5 op
Pro gradu -tutkielma 30 op

X
X

X

X

Kypsyysnäyte 0 op

X
X

X

X

X

Syventävät sisällölliset opinnot 50 op
2 230 302

Kasvatusalan maisterit työelämässä 5 op

2 230 303
a&b
2 230 304

Asiantuntijuus, koulutus ja työelämä 5 op, O
Verkostoyhteistyö ja projektitoiminta 6 op

X

2 230 305

Globalization and Educational Policy 3 op

X

2 230 306

Kv-artikkeleiden lukeminen ja kirjoittaminen 3 op

2 230 307

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen klassikot 4 op

X

Syventyminen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen
osa-alueisiin 6 op:

X

X
X
X
X
X

X

X
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2 230 308
a&b
2 230 309
a&b
2 230 311
a&b
2 230 312
a&b
2 230 313
a&b
2 230 314
2 230 315
a&b

Kasvatusfilosofia 3 op
Kasvatuspsykologia 3 op
Pedagogiikka 3 op, O
Kasvatussosiologia 3 op
Koulutussuunnittelun erityiskysymyksiä 3 op, O

X

Current Trends in Education 5 op
Työssäoppiminen 10 op

X
X

X

X

X

X

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 20 OP
Esimerkiksi seuraavat jaksot:
2 230 316

Active Citizenship and Non-Formal Education 5 op

X

2 230 317

Lifelong Learning and Life-Course 5 op

X

X

X

X

Vaihtuva-alainen metodinen opintojakso 4 op

X

X

X

X

Muut vapaasti valittavat opinnot 6–20 op

X

X

X

X

Tutkintotodistuksiin merkittävän pääaineen määrittelyn kannalta keskeiset opintojaksot
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen sekä KK- että KM-tutkintotodistuksiin merkittävän pääaineen (kasvatustiede tai aikuiskasvatustiede) kannalta tärkeät
opintojaksot ovat tärkeysjärjestyksessä seuraavat:
KK-tutkinnon pääaineen ensisijaisesti ratkaisevat opintojaksot:
I Tutkielmaopinnot (seminaari, kandidaatin tutkielma, kypsyysnäyte) 10 op

2230203a Seminaarityöskentely (kandidaatti), aikuiskasvatustiede 4 op

2230203b Seminaarityöskentely (kandidaatti), kasvatustiede 4 op

2230205a Kandidaatin tutkielma (KAAKO), aikuiskasvatustiede6 op

2230205b Kandidaatin tutkielma (KAAKO), kasvatustiede6 op

2230204 Kypsyysnäyte (kandidaatti), 0 op
II Kehittämisprojekti 5 op

2230214a Kehittämisprojekti, aikuiskasvatustiede 5 op

2230214b Kehittämisprojekti, kasvatustiede 5 op
III Oppimisen ja opettamisen teoriaperusta 3 op

2230207a Oppimisen ja opettamisen teoriaperusta, aikuiskasvatustiede 3op

2230207b Oppimisen ja opettamisen teoriaperusta, kasvatustiede 3 op
IV Arviointi kehittämisen tukena 3 op

2230208a Arviointi kehittämisen tukena, aikuiskasvatustiede

2230208b Arviointi kehittämisen tukena, kasvatustiede

62 Filosofinen tiedekunta,
Kasvatustieteiden ja
psykologian osasto

V Koulutuksen suunnittelun lähtökohdat 3 op

2230206a Koulutuksen suunnittelun lähtökohdat, aikuiskasvatustiede 3 op

2230206b Koulutuksen suunnittelun lähtökohdat, kasvatustiede 3 op
Yhteensä 24 op
KM-tutkinnon pääaineen ensisijaisesti ratkaisevat opintojaksot:
I Tutkielmaopinnot (seminaarit, pro gradu -tutkielma, kypsyysnäyte) 40 op

2230327a Suunnitteluseminaari, aikuiskasvatustiede 5 op

2230327b Suunnitteluseminaari, kasvatustiede 5 op

2230328a Työskentelyseminaari, aikuiskasvatustiede 5 op

2230328b Työskentelyseminaari, kasvatustiede 5 op

2230330a Pro gradu -tutkielma, aikuiskasvatustiede 30 op

2230330b Pro gradu -tutkielma, kasvatustiede 30 op

2230329 Kypsyysnäyte 0 op
II Työssäoppiminen (=harjoittelu) 10 op

2230315a Työssäoppiminen, aikuiskasvatustiede 10 op

2230315b Työssäoppiminen, kasvatustiede 10 op
III Syventyminen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen osa-alueisiin 6 op

2230308a Kasvatusfilosofia, aikuiskasvatustiede 3 op

2230308b Kasvatusfilosofia, kasvatustiede 3 op

2230309a Kasvatuspsykologia, aikuiskasvatustiede 3 op

2230309b Kasvatuspsykologia, kasvatustiede 3 op

2230311a Pedagogiikka, aikuiskasvatustiede 3 op

2230311b Pedagogiikka, kasvatustiede 3 op

2230312a Kasvatussosiologia, aikuiskasvatustiede 3 op

2230312b Kasvatussosiologia, kasvatustiede 3 op
IV Asiantuntijuus, koulutus ja työelämä 5 op

2230303a Asiantuntijuus, koulutus ja työelämä, aikuiskasvatustiede 5 op

2230303b Asiantuntijuus, koulutus ja työelämä), kasvatustiede 5 op
V Koulutussuunnittelun erityiskysymyksiä 3 op

2230313a Koulutussuunnittelun erityiskysymyksiä, aikuiskasvatustiede 3 op

2230313b Koulutussuunnittelun erityiskysymyksiä, kasvatustiede 3 op
Yhteensä 64 op
Mikäli edellä lueteltujen opintojaksojen perusteella pääaineen määrittäminen ei onnistu, voidaan
päätöksenteossa käyttää hyväksi myös muita opetussuunnitelman pakollisia opintojaksoja
yhteistyössä opiskelijan, amanuenssin ja pääaineen professorin kanssa.
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Ohjauksen koulutus

CAREER COUNSELLOR EDUCATION
Ohjauksen koulutus vastaa osaltaan kansallisesta opinto-ohjaajien koulutustehtävästä ja alan
yliopistollisesta tutkimuksesta. Tämän yhteisön oleellinen osa ovat opiskelijat. Yhteisössä
tutkitaan ja kehitetään ohjauksen ammattikäytäntöjä sekä opiskellaan oppilaan- ja opintoohjaajiksi ja ohjaustyön asiantuntijoiksi. Opiskelu ja oppiminen toteutuvat sekä itsenäisesti että
yhteistoiminnallisesti yhdistäen tutkimus-, teoria- ja kokemustietoa ja hyödyntäen opiskelu- ja
harjoittelutilanteita. Tutkimuksen keskeisinä alueina ovat ohjausprosessit, ohjauksen
palvelujärjestelmät sekä koulutus- ja työpolut osana elämänkulkua ja yhteiskunnallisia
muutoksia.
Ohjauksen koulutus toteuttaa seuraavia koulutusohjelmia:




Opinto-ohjaajan koulutus 300 op
Degree Programme in Career Counselling
Ohjausalan maisteriopinnot 120 op
Master’s Degree Programme in Career Counselling
Erilliset opinto-ohjaajan opinnot 60 op
Qualification studies for Career Counsellors

Opinto‐ohjaajan koulutus 300 op
Degree Programme in Career Counselling
Koulutuksen tavoitteet
Opinto-ohjaajan koulutuksessa opiskelija hankkii laaja-alaisen ohjausasiantuntijuuden ja
ammattitaidon toimia koulutus- ja työsiirtymien ja elämänkulkujen muotoutumisen tukena.
Opiskelija saa asetuksen mukaisen kelpoisuuden toimia oppilaan- ja opinto-ohjaajana,
sivuaineopinnoista riippuen pätevyyden aineenopettajan tehtäviin sekä monipuoliset
ammatilliset valmiudet työskennellä opinto- ja työuraohjauksen asiantuntijatehtävissä eri
oppilaitoksissa ja muuntuvissa ohjauksen toimintaympäristöissä. Opiskelijalla on
ohjausprosessien sekä ohjauksellisten ja konsultatiivisten työtapojen asiantuntemusta, taitoja
toimia eri-ikäisten toimijuuden tukena sekä vuorovaikutus- ja yhteistyöosaamista ja eettistä
arviointitaitoa. Hän tunnistaa moninaisuuden ja monikulttuurisuuden merkityksen ohjaustyön
kulttuurisena perustana.
Opiskelijalla on ohjauksen palvelujärjestelmien ja eri
ohjausympäristöjen tuntemusta. Opiskelija tuntee opettamisen kasvatustieteellisen ja
pedagogisen perustan, tuntee pedagogisen ja psykososiaalisen tuen eri muodot sekä ymmärtää
kasvatuksen ja opettajuuden yhteiskunnalliset ulottuvuudet sekä ja omaa työvälineitä
moniammatilliseen yhteistyöhön. Hän kykenee oman työnsä ja ohjausympäristöjen
analysointiin, suunnitteluun ja arviointiin. Hänellä on ohjausalan tutkimus- ja
kehittämisosaamista ja mahdollisuus jatkaa opintoja tieteellisiin jatko-opintoihin. Hänellä on
valmiuksia osallistua sosiaalisesti kestävän kehityksen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja
tasavertaisen yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseen.
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Kasvatustieteen kandidaatin (180 op) tutkinnon tavoitteet
Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on hankkinut valmiudet akateemiseen,
tavoitteelliseen opiskeluun ja akateemisiin viestintätaitoihin.
Hän tuntee ohjauksen
yhteiskunnallisen sekä kasvatus- ja ohjauspsykologisen viitekehyksen sekä on
orientoitunut ohjaajan ja opettajan työhön. Hänellä on teoreettista tietämystä ja työvälineitä
monikanavaisen ohjauksen ja ohjausprosessien toteuttamiseen ja hän osaa käyttää ja arvioida
taitojaan osana kehittyvää osaamistaan. Opiskelija tuntee opettamisen kasvatustieteellisen ja
pedagogisen perustan ja omaa työvälineitä moniammatilliseen yhteistyöhön. Opiskelija osaa
tieteellisen tutkimustyön ja -keskustelun perustaitoja sekä taitaa tutkimusprosessin perusasiat.
Lisäksi hän on lisännyt asiantuntemustaan toisen oppiaineen perus- ja aineopintojen tuottamilla
valmiuksilla. Kandidaatin tutkinnon suorittamalla opiskelija on saavuttanut edellytykset opiskella
maisteriopintoja.

Rakenne ja ohjeellinen ajoitus

KANDIDAATTI
I

koodi

nimi

sl

2235100

Orientaatio-, kieli- ja viestintäopinnot 18 op

1131000

Yliopisto-opinnot käyntiin 1 op

x

2235101
8031001

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 2 op
Akateemisen opiskelun taidot 2 op

x
x

8011101
8013053

Puheviestintää kasvatustieteiden opiskelijoille 3 op
Academic English for Educational Sciences 3 op

x

8011125
8012054

Kirjoitusviestintää kasvatustieteiden opiskelijoille 3 op
Ruotsia kasvatustieteiden opiskelijoille 4 op

8034004

Valinnainen opintojakso:
Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena 2 op

2235200

Kasvatustieteen perusopinnot 40 op

2235221

Johdatus ohjauksen teoriaan ja käytäntöön 5 op

x

2235222
2235223

Yhteiskunnallinen konteksti ja ohjaus 5 op
Elämänkulku ja ammatti- ja työurien muotoutuminen 5
op

x

2240101

Kehityspsykologian perusteet 5 op

x

2310212

Orientaatio opettajuuteen 2 op

2230101

Kasvatus, koulutus ja elinikäinen oppiminen 5 op

2230104

Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen
perusta, luennot 3 op

2230105
2230102

Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen perusta,
kirjallisuus 2 op
Johdatus ihmistieteelliseen tutkimukseen 3 op

2240103

Vaihtoehtoinen opintojakso:
Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op

2240105
2235250

Terveyden ja mielenterveyden perusteet 5 op
Kasvatustieteen aineopinnot 62 op

II

III

kl

sl

kl

sl

kl

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
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Ohjausprosessit 24 op
2235224

Monikanavainen ohjaus 5 op

2235225

Ohjauksen klassikot ja suuntaukset 4 op

2235226

Ohjausprosessi ja -keskustelu 5 op

2235227

Moninaisuus ja monikulttuurisuus 5 op

2235228

Oppimisprosessit ja ohjausasiantuntijuus I 5 op

2235229

Pedagogisia opintoja 18 op
Orientoiva harjoittelu 3 op

2220113
2235230

Oppiminen ja pedagoginen tuki 5 op
Ohjauksen perusharjoittelu 5 op

2310231

Vaihtoehtoinen opintojakso:
Vuorovaikutus oppimis- ja koulutusympäristöissä 5 op

2230107

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Tutkimusmetodiset opinnot
Kvalitatiivinen tutkimus I 5 op

2320204
2235261

Kvantitatiivinen tutkimus I 5 op
Kandidaatin tutkielma 6 op

2235262
8020110

Seminaarityöskentely 3 op
Kasvatustieteiden tiedonhaku 1 op

2230204

Kypsyysnäyte 0 op
Sivuaine 60 op

x

x
x
x

Oppimisympäristöt arjessa työssä ja koulutuksessa 5
op

2230202

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

Vapaavalintaisen sivuaineen perus- ja aineopinnot

x

x

x

x

Kasvatustieteen maisterin (120 op) tutkinnon tavoitteet
Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on tutkiva asenne opetustyöhön ja hän tuntee
opetustyön teoriaa ja pedagogisia käytänteitä sekä kasvatustyön yhteiskunnallista perustaa.
Hän tuntee ja analysoi ohjaustyötä palvelujärjestelminä ja yhteistyönä Opiskelijalla on
syventävää ohjausteoreettista tietämystä, kehittyneitä ohjaustaitoja sekä laajentunutta
tietämystä ohjauksesta koulutus- ja työsiirtymien tukena. Hänellä on ammattikäytännön
kehittämisen ja tutkimuksen taitoja sekä taitoa itsenäisesti toteuttaa ohjausasiantuntemusta
syventävä tutkimusprosessi. Hänellä on tietämystä ohjaustyöstä eettisenä ja sosiaalisena
toimintana ja valmiuksia konsultatiiviseen työotteeseen. Hän osaa arvioida osaamistaan ja
ohjausasiantuntijuutensa kehitystä.

Rakenne ja ohjeellinen ajoitus

MAISTERI
IV

koodi

nimi

2235300

Kasvatustieteen syventävät opinnot 112 op

sl

V
kl

sl

kl

Syventävät pedagogiset opinnot 31-32 op
2310232

Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op

x

2230303b
2235320

Asiantuntijuus, koulutus ja työelämä 5 op
Ohjauksen syventävä harjoittelu 5 op

x
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x

Vaihtoehtoiset opintojaksoparit:
2310214

Yhteisöllisen oppimisprosessin perusteet 3 op JA

x

2310215

Opetuksen perusteiden harjoittelu 7 op TAI

x

2230207b

Oppimisen ja opettamisen teoriaperusta 3 op JA

x

2230703

Perusharjoittelu 7 op

x

Vaihtoehtoiset opintojaksot:
2310236

Opetusalan ammattilaiseksi ja yhteiskunnalliseksi
toimijaksi kehittyminen 5 op TAI

x

2230206b
2230702

Koulutuksen suunnittelun lähtökohdat 3 op JA
Aikuiskoulutuksen hallinto ja säädösperusta 3 op

x
x

2235321

Syventävät ohjausasiantuntijuuden opinnot 32 op
Pienryhmän ohjaus 5 op

2235322

Elinikäinen ohjaus palvelujärjestelminä ja yhteistyönä
5 op

2235323
2235324

Toimijuuden haasteet ja ohjaus 3 op
Ohjaaja eettisenä ja sosiaalisena toimijana 5 op

2235325
2235326

Ohjausprosessit ja elämänkulun siirtymät 5 op
Oppimisprosessit ja ohjausasiantuntijuus II 5 op

2320304

Syventävät tutkimus- ja menetelmäopinnot 53 op
Kvantitatiivinen tutkimus 2 3 op

x
x
x
x
x
x
x

2240212

Laadullisen tutkimuksen tutkimusstrategiat 6 op
Yksi valinnainen metodiopintojakso 4 op:

2230301
2240325

-

Ihmistieteiden tieteenfilosofiset perusteet 4 op
Narratiivinen psykologia 4 op

2230318
2320305

-

Kvalitatiivinen tutkimus 3 4 op
Kvantitatiivinen tutkimus 3 4 op

2235311
2235312

Suunnitteluseminaari 5 op
Työskentelyseminaari 5 op

x

x
x

x

2235313
2230329

Pro gradu -tutkielma 30 op
Kypsyysnäyte 0 op

x

x

x

x
x

x

x

Vapaasti valittavat opinnot (väh. 8-9 op)

x
x
x
x
x
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Ohjausalan maisteriopinnot 120 op
Master's Degree Programme in Career Counselling
Kasvatustieteen maisterin (120 op) tutkinnon tavoitteet
Ohjausalan maisteriopinnoissa opiskelija hankkii laaja-alaisen ohjausasiantuntijuuden ja
ammattitaidon toimia koulutus- ja työsiirtymien ja elämänkulkujen muotoutumisen tukena.
Opiskelija saa asetuksen mukaisen kelpoisuuden toimia oppilaan- ja opinto-ohjaajana sekä
monipuoliset
ammatilliset
valmiudet
työskennellä opintoja
työuraohjauksen
asiantuntijatehtävissä eri oppilaitoksissa ja muuntuvissa ohjauksen toimintaympäristöissä.
Opiskelijalla on ohjausprosessien sekä ohjauksellisten ja konsultatiivisten työtapojen
asiantuntemusta, taitoja toimia eri-ikäisten toimijuuden tukena sekä vuorovaikutus- ja
yhteistyöosaamista ja eettistä arviointitaitoa. Hän tunnistaa moninaisuuden ja
monikulttuurisuuden merkityksen ohjaustyön kulttuurisena perustana.
Opiskelijalla on
ohjauksen palvelujärjestelmien ja eri ohjausympäristöjen tuntemusta. Hän kykenee oman
työnsä ja ohjausympäristöjen analysointiin, suunnitteluun ja arviointiin. Hänellä on ohjausalan
tutkimus- ja kehittämisosaamista ja mahdollisuus jatkaa opintoja tieteellisiin jatkoopintoihin. Hänellä on valmiuksia osallistua sosiaalisesti kestävän kehityksen, sosiaalisen
oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisen yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseen
Rakenne ja ohjeellinen ajoitus

MAISTERI
I

koodi

nimi

2235350

Kasvatustieteen syventävät opinnot 120 op

sl

II
kl

sl

kl

Ohjauksen viitekehys 15 op
2235221
2235222

Johdatus ohjauksen teoriaan ja käytäntöön 5 op
Yhteiskunnallinen konteksti ja ohjaus 5 op

2235223

Elämänkulku ja ammatti- ja työurien muotoutuminen 5
op

x
x
x

Ohjausprosessit 24 op
2235224

Monikanavainen ohjaus 5 op

x

2235226

Ohjausprosessi ja -keskustelu 5 op

x

2235230

Ohjauksen perusharjoittelu 5 op

2235227

Moninaisuus ja monikulttuurisuus 5 op

2235228

Oppimisprosessit ja ohjausasiantuntijuus I 4 op

x
x

x
x

Syventävä ohjausasiantuntijuus 30 op
2235321

Pienryhmän ohjaus 5 op

2235322

Elinikäinen ohjaus palvelujärjestelminä ja yhteistyönä
5 op

2235324
2235325

Ohjaaja eettisenä ja sosiaalisena toimijana 5 op
Ohjausprosessit ja elämänkulun siirtymät 5 op

x
x

2235320
2235326

Ohjauksen syventävä harjoittelu 5 op
Oppimisprosessit ja ohjausasiantuntijuus 2 5 op

x
x

2320304

Syventävät tutkimus- ja menetelmäopinnot 53 op
Kvantitatiivinen tutkimus 2 3 op

2240212

Laadullisen tutkimuksen tutkimusstrategiat 6 op

68 Filosofinen tiedekunta,
Kasvatustieteiden ja
psykologian osasto

x
x

x
x

Yksi valinnainen metodiopintojakso 4 op:
2230301

-

Ihmistieteiden tieteenfilosofiset perusteet 4 op

2240325

-

Narratiivinen psykologia 4 op

x

2230318

-

Kvalitatiivinen tutkimus 3 4 op

2320305

-

Kvantitatiivinen tutkimus 3 4 op

2235311

Suunnitteluseminaari 5 op

x

x

2235312
2235313

Työskentelyseminaari 5 op
Pro gradu -tutkielma 30 op

x

x

2230329

Kypsyysnäyte 0 op

x
x
x
x
x

x
x
x

Psykologia

PSYCHOLOGY
Psykologia on Itä-Suomen yliopistossa oma koulutusalansa, joka kouluttaa tutkijoita ja
psykologian alan ammattilaisia. Psykologiassa voidaan suorittaa kandidaatin ja maisterin
tutkinto, lisensiaatin tutkinto ja tohtorin tutkinto. Psykologian maisterin tutkinto antaa pätevyyden
toimia laillistettuna psykologina. Erikoispsykologikoulutuksen sisältävä lisensiaatintutkinto antaa
erikoispsykologin pätevyyden terveyden ja mielenterveyden alueelle. Itä-Suomen yliopiston
psykologian oppiaine on osa valtakunnallista psykologian alan verkkoyliopistoa (Psykonet).
Itä-Suomen yliopiston psykologikoulutus painottuu oppiaineessa tehtävän tutkimuksen
mukaisesti neljään vakiintuneeseen tutkimuslinjaan, jotka ovat:
Elämänkulun, urien ja perheen linja
Koulutettavuuden ja sosiaalisten erojen linja
Psykologisten interventioiden ja psykoterapian linja
Organisaatioiden ja työelämän linja
Tutkimussuuntautumiselle on ominaista psykologisten ilmiöiden kontekstuaalinen, sosiaalinen,
historiallinen ja kulttuurinen tarkastelu.

Psykologian kandidaatin tutkinto 180 op
Psykologian kandidaatin tutkintoa varten suoritetaan pääaineopintoina perus- ja aineopinnot
(25+74/75 op). Aineopintoihin sisältyy kandidaatin tutkielma (10 op). Valtakunnallisesti
toteutetuissa perusopinnoissa perehdytään psykologian peruskategorioihin ja tavallisimpiin
tutkimusmenetelmiin. Aineopinnoissa tutustutaan psykologian eri sovellusalueisiin ja
ammattikenttään, syvennetään tutkimusmenetelmien tuntemusta sekä perehdytään
psykologian historiaan. Lisäksi opiskelija syventää tietojaan kehityksestä ja persoonallisuudesta
elämänkulussa
ja
sosiaalisissa
konteksteissaan.
Sivuaineopintoina
suoritetaan
perusopintokokonaisuus (väh. 25 op) kahdessa aineessa tai aineopintokokonaisuus (väh. 50
op) yhdessä aineessa. Näitä voivat olla esimerkiksi kasvatus- ja aikuiskasvatustiede,
erityispedagogiikka, oikeuspsykologia, sosiologia, sukupuolentutkimus, yhteiskuntapolitiikka,

Opinto-opas 2014–2015 69

rikos- ja prosessioikeus, filosofia ja yrityksen taloustiede. Sivuaineena on myös mahdollista
suorittaa psykologian opettajan kelpoisuuden antavat opettajan pedagogiset opinnot (opintoihin
erillinen valinta). Kieli- ja viestintäopinnot ovat laajuudeltaan 13 op. Muut opinnot (18 tai 19 op)
sisältävät opintojen suunnittelun lisäksi filosofian, tutkimusmenetelmien ja yhteiskunta- tai
kulttuuritieteiden opintoja. Kandidaatin tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on 3 vuotta.
Psykologian perus- ja aineopintokokonaisuudet suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot
psykologiasta ammattina ja tieteenalana. Hänellä on valmiudet ja kiinnostus psykologian alan
kehityksen seuraamiseen sekä alan tieteellisiin ajattelu- ja työskentelytapoihin.

PSYKOLOGIAN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op
op
Koodi

Opintojakson nimi

I
sl

II
kl

sl

III
kl

sl

kl

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 13 op 2240000
8012051
8013051

Ruotsia psykologian opiskelijoille

4

English Academic Reading and Study Skills

3

for Students of Psychology
8013052

English

Academic

and

Professional

X
X

3

Kirjoitusviestintä psykologian opiskelijoille

(X)

(X)

Communication for Students Psychology
XXXXXX

(X)

X

2

X

(suoritetaan samaan aikaan

2015

kandidaatintutkielman kanssa)
XXXXXX

Puheviestintä psykologian opiskelijoille

1

X

(suoritetaan samaan aikaan

2015

kandidaatintutkielman kanssa)
MUUT OPINNOT 18 tai 19 op 2240050
1131000

Yliopisto-opinnot käyntiin

1

X

2240001

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu

2

X

Filosofian opintoja oman valinnan mukaan

6

X

X

X

X

X

X

Yhteiskunta- tai kulttuuritieteiden

5

X

X

(X)

(X)

(X)

(X)

X

X

perusopintotasoinen opintojakso 5 op tai
Rikos- ja prosessioikeuden peruskurssi 5 op.
Rikos ja prosessioikeuden opintojakso
edellytetään, jos sivuaineeksi valitaan
oikeuspsykologian perusopintokokonaisuus
(opintojakso ei sisälly ao.
opintokokonaisuuteen).
2320204a
ja

Kvantitatiivinen tutkimus I (luennot a ja
harjoitukset b)

5

tai

tai
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2320204b

Kuvaileva tilastotiede ja aineiston hankinta

4

tai 3622210
X

SIVUAINEOPINNOT 50 op
op
PSYKOLOGIAN PERUSOPINNOT 25 op 2240100
Kehityspsykologian perusteet

5

2240102

Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian

5

perusteet

X

I
sl

2240101

X

X

II
kl

X

X

III

sl

kl

X

X

sl

kl

X
X

2240103

Persoonallisuuspsykologian perusteet

5

X

2240104

Psykologisen tutkimuksen perusteet

5

X

2240105

Terveyden ja mielenterveyden psykologian

5

X

perusteet
PSYKOLOGIAN PERUS- JA AINEOPINNOT 99 tai 100 op
2240200
PAKOLLISET AINEOPINNOT 65 tai 66 op
2240251

Psykologi asiantuntijana I

3

2240252

Psykologi asiantuntijana II

3

2240253

Ammatillinen vuorovaikutus I

3

2240254

Ammatillinen vuorovaikutus II

6

2240212

Laadullisen

tutkimuksen

tutkimusstrategiat

X
X
(X)

6

X

X

ohjauksessa ja psykologiassa
2240204

Sosiaalisen maailman rakentaminen

5

2240255

Koulutuksen sosiaalipsykologia

5

2240256

Persoonallisuuspsykologia

5

X

2240207

Organisaatiopsykologia

3

X

(X)

2240257

Parisuhteet, perheet ja vanhemmuus

5

X

(X)

2240258

Kliininen psykologia I

5

2240217

Psykologisten

testimenetelmien

perusteet

X
X

(X)

X

(X)

X

3

X

(Psykonet)
2320304

Kvantitatiivinen tutkimus II

3

tai

tai

tai

3622211

Tilastolliset mallit ja testaus

4

2240202

Kandidaatin tutkielma psykologian historian

10

(X)

X
X

alalta (kandi-info 2. opintovuoden

X

kevätmessuilla)
2240203

Kypsyysnäyte (PsK)

X

VAPAAVALINTAISET AINEOPINNOT (SUORITETAAN SITEN, ETTÄ 180 OP TÄYTTYY)
2240214

Työ- ja organisaatiopsykologia (Psykonet)

3

2240215

Kognitiivinen psykologia (Psykonet)

3

X

X

(X)

(X)

2240306

Kognitiivinen neurotiede (Psykonet)

3

(X)

(X)

X

X

X

(X)
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2240216

Emootiopsykologia (Psykonet)

3

2240218

Riippuvuuskäyttäytymisen psykologia

3

Psykologinen arviointi, interventiot ja eettiset

5

2240404

(X)

(X)

Psykogerontologian näkökulma

3

2240221

Sosiaalipsykologian perusteet (Kuopio)

3

4424251

Psykiatria (Kuopio)

3

2240224

Ajankohtaista psykologiassa

3

X
X

X

kysymykset oikeuspsykologiassa
2240220

X

(X)

(X)
X

(X)

X

X

(X)
X

X

X

X

X

X

X

Psykologian kevätmessut on kaikille psykologian pääaineopiskelijoille tarkoitettu vuosittain
järjestettävä yhteinen tapahtuma, johon sisältyy kandi-info, suuntautuminen tutkielmaopintoihin
ja harjoitteluinfo. Erillisvalinnassa opiskelupaikan saaneille annetaan vastaavat tiedot sekä
tutkielmaopintoihin suuntaava info tarvittaessa syksyllä opintojen käynnistyessä.
Psykologian maisterin tutkinto 150 op
Psykologian maisterin tutkintoa varten suoritetaan syventävät opinnot 150 op. Syventävät
opinnot
muodostuvat
teoriaopinnoista,
tutkimusmenetelmäopinnoista,
tieteellisestä
tutkimuksesta sekä ammatillisten taitojen harjoituskursseista ja harjoittelusta. Maisterin
tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on 2,5 vuotta.
Psykologian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijoilla on valmiudet uuden psykologisen
tiedon itsenäiseen tuottamiseen ja sen soveltamiseen. Syventävien opintojen aikana opiskelija
kartuttaa ammatillisia taitojaan ja syventää näkemystään psykologisen tiedon soveltamisesta.
Ammatillisten valmiuksien ja ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta tutkintoon sisältyvällä
harjoittelulla on keskeinen osuus.

PSYKOLOGIAN MAISTERIN TUTKINTO 150 op
TUTKIELMAOPINNOT 52 op
Koodi

Opintojakson nimi

2240325

Narratiivinen psykologia

tai

tai

2240329

Kyselytutkimuksen harjoituskurssi

2240323b

IV
sl

V
kl

sl

VI
kl

sl

X
6

Psykologian pro gradu -tutkielma (ns.
2240322a

op

X
46

a.

Suuntautuminen

graduvuosi):

tutkielmaopintoihin 3.

a.

Suuntautuminen

opintovuoden keväällä

tutkielmaopintoihin (2 op)

kevätmessujen yhteydessä ja

b.

2240320

Ohjausryhmien graduseminaarit (4
op)

c.

Pro gradu -tutkielma (40 op)

hakeminen graduryhmiin
a.

Ohjausryhmien
graduseminaarit, ns.
graduvuosi, 4. opintovuosi
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b.

Pro gradun valmistuminen 4.
opintovuoden keväällä

2240321

Kypsyysnäyte (Pro gradun tiivistelmät)

0

X

MUUT SYVENTÄVÄT OPINNOT 98 op 2240300
2240319

Kliininen psykologia II

2240304

Psykologinen arviointi:

2240304a

a. Kognitiivisten kykyjen arviointi (7 op)

2240304b

b. Persoonallisuuden arviointi (7 op)

2240304c

c. Eri sovellusalueiden

6

X

(X)

16

X

(X)

arviointimenetelmät (2 op)
2240326

Sosiaalisten erojen psykologia

6

2240317

Työelämän psykologia

5

2240307

Akuutit traumaattiset kriisit (Psykonet +

4

paikallinen osuus)

X

(X)
(X)

X

X

(X)

2240308

Elämänkulun tutkimuksen praktikum

10

X

(X)

2240317

Työnohjaus ja konsultaatio

4

X

(X)

2240327

Psykoterapeuttiset ja kuntouttavat
interventiot, valitaan 2 seuraavista:

2240327a

a. Psykoterapia I (7 op)

2240327b

b. Psykoterapia II (7 op)

2240327c

c. Neuropsykologinen arviointi ja

2240328

Ammattieettiset kysymykset (Psykonet +

14
X

X

(X)

kuntoutus (7 op)
3

paikallinen osuus; kytkeytyy harjoitteluun,
suoritetaan samana vuonna kun

X

X

lähdetään harjoitteluun tai harjoittelun
kanssa samanaikaisesti)
2240316

Harjoittelu ja ohjausryhmätyöskentely
(harjoitteluinfo 3.-5. opintovuoden

30
X

X

kevätmessuilla)

Opinto-opas 2014–2015 73

7.2 Erilliset kelpoisuusopinnot
Erilliset erityisopettajan opinnot (ERO)
Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan erityispedagogiikan oppiaine toteuttaa vuosina
2014–2015 yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 19 § ja 20 §:n mukaiset 60
ja 85 opintopisteen laajuiset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.
Nämä erilliset erityisopettajan opinnot antavat pohjakoulutuksesta riippuen kelpoisuuden
peruskoulun erityisopettajan ja/tai erityisluokanopettajan tehtäviin sekä ammatillisen erityisopetuksen tehtäviin.
Erilliset erityislastentarhanopettajan opinnot (ELTO)
Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan erityispedagogiikan oppiaine toteuttaa vuosina
2014–2015 sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen
(608/2005) 2 §:n mukaisen erikoistumiskoulutuksen, joka antaa kelpoisuuden erityislastentarhanopettajan ja kiertävän erityislastentarhanopettajan tehtäviin. Erityislastentarhanopettajan
opintojen (60 op) tavoitteena on antaa ammatilliset valmiudet ja kelpoisuus erityisopetuksen
tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Erilliset opinto-ohjaajan opinnot 60 op
Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan ohjauksen koulutus toteuttaa erilliset opintoohjaajan opinnot. Erilliset opinto-ohjaajan opinnot ovat asetuksen (794/2004) mukaiset oppilaan- ja opinto-ohjaajan kelpoisuuden tuottavat 60 opintopisteen laajuiset, oppilaanohjauksen
ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.
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8 Osaston sivuainetarjonta
8.1 Kelpoisuuden tuottavat sivuaineopinnot
Aikuisopettajan pedagogiset opinnot
Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (ks. tarkemmin A
986/1998) mukaan osana opettajan kelpoisuusvaatimuksia ovat vähintään 60 opintopisteen
laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Pedagogiset opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista
annetun asetuksen (A 794/2004) mukaisesti opettajankoulutuksen opintoja, joiden erityisenä
tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen toimintaan opettajana, ohjaajana ja
kasvattajana. Asetus määrittää pedagogisten opintojen sisältöjä: pedagogiset opinnot ovat
didaktisesti painottuneita ja ohjattua harjoittelua sisältäviä kasvatustieteellisiä opintoja, jotka
voivat suuntautua erityisesti perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen tai aikuiskoulutuksen tehtäviin (A 794/2004, 19 §).
Opettajan pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden opettajan
tehtävien hoitamiseen eli lasten, nuorten ja aikuisten opettamiseen ja ohjaamiseen sekä kasvun
tukemiseen eri oppilaitosmuodoissa riippumatta siitä, mille koulutusasteelle sijoittuviin opettajan
tehtäviin opinnot ovat suuntautuneet.
Itä-Suomen yliopiston pedagogiset opinnot jakautuvat sisällöllisesti kolmeen teema-alueeseen:
orientaatio opettajuuteen, opetustyön perusteet, tutkiva ja laaja-alainen opettajuus. Opinnoissa
pyritään luomaan tiivis yhteys teoreettis-käsitteellisten opintojen ja harjoittelu-jaksojen välille
oppimistehtävien ja omien opetus- ja ohjauskokemusten reflektoinnin avulla. Ohjattua
harjoittelua pedagogisissa opinnoissa on noin kolmasosa. Harjoittelujaksot suoritetaan
soveltuvissa oppilaitoksissa tiedekunnan hyväksymällä tavalla.
Aikuisopettajan pedagogiset opinnot suuntautuvat erityisesti aikuiskoulutuksen tehtäviin.
Tavoitteena on oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan opetusta aikuis-opiskelijoiden erilaisuus sekä opetussuunnitelma ja oppilaitosyhteisö huomioiden. Pedagogisissa opinnoissa opiskelija perehtyy oppimisen ja opettamisen kasvatuksellisiin, eettis-filosofisiin ja
didaktisiin perusteisiin. Opinnoissa rakennetaan edellytykset pedagogisten vuorovaikutustaitojen kehittämiseen sekä tieto- ja viestintäteknologian aktiiviseen hyödyntämiseen opetustyössä
sekä oman työn jatkuvaan tutkimusperustaiseen kehittämiseen. Tavoitteena on tutkiva ja laajaalainen aikuisopettaja, jolla on edellytykset opettaa, ohjata ja kasvattaa iältään, taustoiltaan,
tavoitteiltaan ja oppimisvalmiuksiltaan monenlaisia aikuisia erilaisissa oppimisympäristöissä.
Aikuisopettajan pedagogiset opinnot suorittanut opiskelija osaa itsenäisesti opettaa, ohjata ja
kasvattaa iältään, taustoiltaan, tavoitteiltaan ja oppimisvalmiuksiltaan monenlaisia aikuisia
erilaisissa oppilaitoksissa. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opintokokonaisuuksia
opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti erilaisissa oppimisympäristöissä sekä kuvata
pedagogista ajatteluaan suullisesti ja kirjallisesti sekä perustella tekemänsä pedagogiset
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valinnat. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää ammatillista osaamistaan suhteessa aikuis-opettajan kompetenssivaatimuksiin.
Opinnot on suunnattu Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijoille, joiden pääaine on
yleissivistävässä koulutuksessa opetettava aine. Kohderyhmä ilmoitetaan tarkemmin vuosit-tain
vahvistettavissa opiskelijavalinnan kriteereissä.
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen opiskelijoille aikuisopettajan
pedagogiset opinnot eivät ole sivuaine, vaan osa pääaineen (ja tutkinnon) opintoja. Myös
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen opiskelijat hakeutuvat aikuisopettajan pedagogisiin opintoihin erillisen haun ja valinnan kautta.
Opintoihin on erillinen haku ja valintamenettely. Osa opettajan pedagogisisten opintojen
teoriajaksoista sisältyy myös kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen sivuaineopintoihin. Opiskelija
voi halutessaan suorittaa näitä opintojaksoja jo ennen pedagogisten opintojen opinto-oikeuden
saamistaan.
Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden ja psykologian osasto/Kasvatustieteen ja
aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus
Opintoneuvonta: amanuenssi Outi Tikkanen
2 230 700 Aikuisopettajan pedagogiset opinnot
MODUULI 1. Orientaatio opettajuuteen 18 op
2 230 101 Kasvatus, koulutus ja elinikäinen oppiminen 5 op
2 230 107 Oppimisympäristöt arjessa, työssä ja koulutuksessa1 5 op
2 230 701 Orientoiva harjoittelu1 3 op
2 240 101 Kehityspsykologian perusteet 5 op
MODUULI 2. Opetustyön perusteet 16 op
2 230 702 Aikuiskoulutuksen hallinto ja säädösperusta 3 op
2 230 706 Aikuiskouluttajan tieto- ja viestintätekniikka 3 op
2 230 207a&b Oppimisen ja opettamisen teoriaperusta2 3 op
2 230 703 Perusharjoittelu2 7 op
MODUULI 3. Tutkiva ja laaja-alainen opettajuus 26 op
2 230 206a&b Koulutuksen suunnittelun lähtökohdat3 3 op
2 230 704 Soveltava harjoittelu3 5 op
2 230 303a&b Asiantuntijuus, koulutus ja työelämä4 5 op
2 230 705 Syventävä harjoittelu4 7 op
2 230 313a&b Koulutussuunnittelun erityiskysymyksiä 3 op
2235221 Johdatus ohjauksen teoriaan ja käytäntöön3 3 op
Samalla yläindeksinumerolla merkitty toisiinsa integroituvat opetusharjoittelu- ja teoriajaksot.
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2231000 Opetushallinto
Monitieteisen opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on saanut asetuksen Opetustoimen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) edellyttämät perustiedot ja -valmiudet toimia
koulujen ja oppilaitosten johtotehtävissä sekä muissa opetusalan hallinnollisissa tehtävissä.
Opiskelija tuntee opetushallintoa koskevan keskeisen lain-säädännön ja osaa toimia
opetushallinnon suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä.
Opintokokonaisuuden suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuus-vaatimuksista annetun asetuksen 2.4 § säädetyn vaatimuksen rehtorilta vaadittavista opinnoista.
Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevassa asetuksessa (2 §) todetaan, että:
"rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 1) ylempi korkeakoulututkinto; 2) tässä asetuksessa
säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus; 3) riittävä työkokemus opettajan
tehtävissä; sekä 4) Opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon
tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät
opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus."
Sivuaineopinnot on tarkoitettu Itä-Suomen yliopistossa perustutkintoa suorittaville opiskelijoille.
Opintokokonaisuudelle ei tarvita ennakkoilmoittautumista. Opetushallinnon opintoihin kuuluu
kaikille pakollisia (15 op) ja vapaavalintaisia opintojaksoja (vähintään 10 op). Opintojaksojen
keskinäinen suoritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan kaikille
pakolliset opinnot Yleishallinto-oikeus opintojaksolla.
Opintokokonaisuuteen ei voi käyttää sellaisia opintojaksoja, jotka ovat sisältyneet tai sisältyvät
toiseen opintokokonaisuuteen. Lisäksi on huomioitava, että Opetushallinnon opintokokonaisuus
ei voi koostua yksinomaan oikeustieteet-oppiaineryhmän tarjoamista opintojaksoista.
Pakolliset opintojaksot:
5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op
5311316 Koulutusoikeus 5 op
5311307 Virkamiesoikeus 5 op
Valinnaiset opintojaksot:
5311305 Informaatio-oikeus 5 op
5311209 Finanssihallinto-oikeus 5 op
5311306 Kunnallisoikeus 5 op
2230208 Arviointi kehittämisen tukena 3 op
2230211 Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä 3 op
2230213 Työssä oppiminen ja henkilöstötyö 3 op
2240207 Organisaatiopsykologia 3 op
5210104 Johtamisen perusteet 6 op
Lisätietoja ja opintoneuvonta (kokonaisuusmerkinnät)
suunnittelija Heidi Hirvasoja-Korkee
Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden ja psykologian osasto
Kohderyhmä: Sivuaineopiskelijat
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2235500 Erilliset opinto-ohjaajan opinnot 60 op
Koulutuksen tavoitteet
Erillisissä opinto-ohjaajan opinnoissa opiskelija hankkii laaja-alaisen ohjausasiantuntijuuden ja
ammattitaidon toimia koulutus- ja työsiirtymien ja elämänkulkujen muotoutumisen tukena.
Opiskelija saa asetuksen mukaisen kelpoisuuden toimia oppilaan- ja opinto-ohjaajana sekä
monipuoliset
ammatilliset
valmiudet
työskennellä opintoja
työuraohjauksen
asiantuntijatehtävissä eri oppilaitoksissa ja muuntuvissa ohjauksen toimintaympäristöissä.
Opiskelijalla on ohjausprosessien sekä ohjauksellisten ja konsultatiivisen työtapojen
asiantuntemusta, taitoja toimia eri-ikäisten toimijuuden tukena sekä vuorovaikutus- ja
yhteistyöosaamista ja eettistä arviointitaitoa. Hän tunnistaa moninaisuuden ja
monikulttuurisuuden merkityksen ohjaustyön kulttuurisena perustana.
Opiskelijalla on
ohjauksen palvelujärjestelmien ja eri ohjausympäristöjen tuntemusta. Hän kykenee oman
työnsä ja ohjausympäristöjen analysointiin, suunnitteluun ja arviointiin. Hänellä on ohjausalan
tutkimus- ja kehittämisosaamista ja mahdollisuus jatkaa opintoja tieteellisiin jatkoopintoihin. Hänellä on valmiuksia osallistua sosiaalisesti kestävän kehityksen, sosiaalisen
oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisen yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseen

Rakenne ja ohjeellinen ajoitus
I
koodi

nimi

2235500

Erilliset opinto-ohjaajan opinnot 60 op

sl

II
kl

sl

kl

Ohjauksen viitekehys 15 op
2235221

Johdatus ohjauksen teoriaan ja käytäntöön 5 op

x

2235222

Yhteiskunnallinen konteksti ja ohjaus 5 op

x

2235223

Elämänkulku ja ammatti- ja työurien muotoutuminen 5
op

2235224

Ohjausprosessit 20 op
Monikanavainen ohjaus 5 op

x

2235226

Ohjausprosessi ja -keskustelu 5 op

x

2235227

Moninaisuus ja monikulttuurisuus 5 op

x

x

x

Vaihtoehtoinen opintojakso:
2235230

Ohjauksen perusharjoittelu 5 op (Ryhmä: sivuaine)

x

x

2235231

Työssäoppiminen 5op (Ryhmä: erilliset)

x

x

x

Syventävä ohjausasiantuntijuus 30 op
2235321

Pienryhmän ohjaus 5 op

2235322

Elinikäinen ohjaus palvelujärjestelminä ja yhteistyönä
5 op

2235324

Ohjaaja eettisenä ja sosiaalisena toimijana 5 op

x

2235325
2235320

Ohjausprosessit ja elämänkulun siirtymät 5 op
Ohjauksen syventävä harjoittelu 5 op

x
x

2235326

Oppimisprosessit ja ohjausasiantuntijuus 2 5 op
Vaihtoehtoinen opintojakso:

x
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x
x

2235320

Ohjauksen syventävä harjoittelu 5 op
(Ryhmä: sivuaine)

2235327

Kehittämishanke 5 op (Ryhmä: erilliset)

x

x

Lisäksi seuraavat jaksot osana koulutusprosessia:
2235228

Oppimisprosessit ja ohjausasiantuntijuus I 0 op

x

x

x

x

2235326

Oppimisprosessit ja ohjausasiantuntijuus II 0 op

x

x

x

x

Lisätietoja ja opintoneuvonta (kokonaisuusmerkinnät)
Suunnittelija Mira Tuononen
Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden ja psykologian osasto/Ohjauksen koulutus
Kohderyhmä: Sivuaineopiskelijat

Erilliset erityisopettajan sivuaineopinnot Joensuun kampuksen
luokanopettajaopiskelijoille
Erityisopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa
erityispedagogista tietoa kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen pedagogisin keinoin ja
kehittää työssään tuki- ja palvelujärjestelmiä. Opiskelija osaa toimia erityispedagogiikan
asiantuntijana moniammatillisessa työyhteisössä. Opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää
jatkuvan ammatillisen kehittymisen tarpeen.
Erityispedagogiikan oppiaine toteuttaa yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004)
19 § ja 20 §:n mukaiset 60 opintopisteen laajuiset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia
valmiuksia antavat opinnot (erilliset erityisopettajan opinnot) tiedekunnan hyväksymän
opetussuunnitelman mukaisesti. Opintojen tuottama kelpoisuus on määritelty asetuksessa
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
(105/2012) 8 §:ssä.
Opinnot suoritetaan luokanopettajakoulutuksen sivuaineopintoina osaksi kasvatustieteen
kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkintoja. KK- tutkintoon opinnoista sisältyy 25 op ja
KM-tutkintoon 35 op. Opiskeluoikeus sivuaineopintoina suoritettaviin erillisiin erityisopettajan
opintoihin päättyy sen lukukauden lopussa, jonka kuluessa opiskelija on suorittanut maisterin
tutkinnon.
25 op:n kokonaisuus sivuaineeksi KK-tutkintoon
Pakolliset

op

2220213

Oppimisen arviointi ja tuki, A

5

2221201

Erityisopettajan ammatillinen kasvu, A

10

Valinnaiset
Perusopinnoista toinen seuraavista:

5

2220101

5

Erityispedagogiikan perusta, P
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2220112

Erityispedagogiikan ajankohtainen tutkimus ja keskeiset osa-alueet, P

5

Aineopinnoista toinen seuraavista:

5

2220211

Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 1

5

2220212

Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 2

5

35 op:n kokonaisuus sivuaineeksi KM-tutkintoon
Pakolliset

op

2221323a

Puheen vaikeudet, S

3

2221325a

Kirjoitetun kielen vaikeudet ja tuki, S

4

2221325b

Matematiikan oppimisen tukeminen, S

3

2221321b

Osallisuus ja toimintaympäristöt kasvatus- ja koulutusjärjestelmässä, S

3

(luennot+ tehtävät)
2221324a

Sosioemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen pedagoginen

2

tukeminen, S (luennot ja verkkotehtävä)
2221322a

Erityisopettajana monitoimijaisessa tukiverkossa, S (yhteinen osa)

3

2221328

Erityisopetuksen harjoittelu 1, S

5

2221329

Erityisopetuksen harjoittelu 2, S

5

Valinnaisia syventäviä opintoja vähintään 7 op seuraavista:

7

2221323c

Laaja-alaiset kehityksen vaikeudet, S

3

2221323b

Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tukeminen, S

4

2221321a

Osallisuus ja toimintaympäristöt kasvatus- ja koulutusjärjestelmässä, S

4

(verkkokurssi)
2221324b

Sosioemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen pedagoginen

2

tukeminen, S (kirjallisuus)
2221322b

Erityisopettajana monitoimijaisessa tukiverkossa, S (kirjallisuus)

Lisätietoja ja opintoneuvonta (kokonaisuusmerkinnät)
suunnittelija Heidi Hirvasoja-Korkee
Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden ja psykologian osasto/Erityispedagogiikka
Kohderyhmä: Sivuaineopiskelijat (Joensuun kampuksen luokanopettajaopiskelijat)
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8.2 Muut sivuaineopinnot
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikan perus-, aine- ja syventäviin opintoihin on vapaa sivuaineopiskeluoikeus
kaikilla Itä-Suomen yliopiston varsinaisilla opiskelijoilla. Kontaktiopetus toteutetaan Joensuun
kampuksella,
lisäksi
25:lle
Savonlinnan
kampuksen
opiskelijalle
järjestetään
erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) monimuoto-opintoina.
Joensuun kampuksella järjestettäviin erityispedagogiikan perus-, aine- ja syventäviin sivuaineopintoihin ilmoittaudutaan opintokokonaisuuden koodilla WebOodissa.
Erillistä
valintamenettelyä ei ole.
Joensuun kampuksella järjestettäviin erityispedagogiikan perusopintoihin voi ilmoittautua ja
opinnot voi aloittaa pitkin lukuvuotta. Opintoihin osallistuvien määrää ei ole rajoitettu, mutta
ryhmämuotoisessa kontaktiopetuksessa ryhmäkoko on 25 opiskelijaa.
Erityispedagogiikan aine- ja syventäviin opintoihin ilmoittaudutaan syyslukukauden alussa.
Aineopintoihin voivat ilmoittautua erityispedagogiikan perusopintokokonaisuuden (25 op)
suorittaneet. Ryhmään otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 16 opiskelijaa. Syventäviin
opintoihin voivat ilmoittautua erityispedagogiikan aineopintokokonaisuuden (35 op) suorittaneet.
Ryhmään otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 8 opiskelijaa. Mikäli edeltävä opintokokonaisuus
on suoritettu muualla kuin Joensuun tai Itä-Suomen yliopistoissa, on opiskelijan toimitettava
alkuperäinen todistus nähtäväksi erityispedagogiikan amanuenssille ennen aine- tai syventäviin
opintoihin ilmoittautumista.
Erityispedagogiikan sivuaineopinnot eivät tuota opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen
(986/1998) mukaista kelpoisuuksia erityisopetuksen tehtäviin. Erityispedagogiikan opinnot
voidaan kuitenkin hyväksilukea erillisissä erityisopettajan opinnoissa, joihin on erillinen haku- ja
valintamenettely ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

Lisätietoja ja opintoneuvonta (kokonaisuusmerkinnät)
amanuenssi Päivi Walling
Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden ja psykologian osasto/Erityispedagogiikka
Kohderyhmä: Sivuaineopiskelijat
2220110/2220120 Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
2220101 Erityispedagogiikan perusta 5 op
2220112 Erityispedagoginen ajankohtainen tutkimus ja keskeiset osa-alueet 5 op
2220113 Oppiminen ja pedagoginen tuki 5 op
2220105 Erityispedagogiikan yhteiskunnalliset perusteet 5 op
2220114 Yksilön kehitys ja sen tukeminen 5 op
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2220220 Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op
2220211 Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 1 5 op
2220212 Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 2 5 op
2220213 Oppimisen arviointi ja tuki 5 op
2220206 Seminaarityöskentely 3 op
2220207 Tiedonhaku osana seminaarityöskentelyä 1 op
2220209 Erityispedagogiikan aineopintojen tutkielma 6 op
2230202 Kvalitatiivinen tutkimus 1 5 op
2320204 Kvantitatiivinen tutkimus 1 5 op
2220330 Erityispedagogiikan syventävät opinnot 60 op
2220301 Erityispedagogiikan syventävä kirjallisuus 4 op
2220302 Erityispedagogiikan klassikot 3 op
2220311 Kvalitatiivinen tutkimus 2 3 op
2320304 Kvantitatiivinen tutkimus 2 3 op
2220315 Menetelmäkirjallisuus 4 op
2220306 Suunnitteluseminaari 5 op
2220307 Työskentelyseminaari 5 op
2220308 Erityispedagogiikan syventävien opintojen -tutkielma 30 op
2220303 Erityispedagogiikan syventävien opintojen valinnainen kirjallisuus 3 op

Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelija
tuntee yleisen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen osa-alueiden keskeisiä käsitteitä ja niiden
historiallista kehitystä. Hän on omaksunut itsenäisen ja kriittisen tieteellisen ajattelun perusteet
ja saavuttanut aineopintojen edellyttämät käsitteelliset perusvalmiudet.
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelija
hallitsee tieteellisen tiedonhankinnan ja tulkinnan perusteet sekä kykenee ymmärtämään ja
suunnittelemaan tutkimuskysymyksien asettamisesta johtuvia metodisia ja metodologisia
seurauksia. Opiskelija tunnistaa opetus- ja kasvatusalan keskeisimpiä teorioita, kohteita ja
käytäntöjä elinikäisen oppimisen kontekstissa. Opiskelijalla on kehittyneet valmiudet omaksua
syventävien opintojen edellyttämiä tavoitteita.
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen syventävien opintojen kokonaisuuden suorittamisen jälkeen
opiskelija osaa kriittisesti tunnistaa, arvioida ja kehittää opetuksen, kasvatuksen ja koulutuksen
monimutkaisia prosesseja. Hän tuntee hyvin elinikäisen oppimisen, kasvun ja kehityksen
teoriaperinteitä ja kehittyviä nykykäytänteitä kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa
sekä kykenee tieteellisen tiedon tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen hankintaan ja
ongelmanratkaisuun.
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Lisätietoja ja opintoneuvonta (kokonaisuusmerkinnät)
amanuenssi Outi Tikkanen, outi.e.tikkanen(at)uef.fi
Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden ja psykologian osasto/Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus
Kohderyhmä: Sivuaineopiskelijat
2 230 400 Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op
2 230 101 Kasvatus, koulutus ja elinikäinen oppiminen 5 op
2 230 102 Johdatus ihmistieteelliseen tutkimukseen 3 op
2 230 103 Kasvatuspsykologian perusteet 2 op
2 230 104 Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen perusta, luennot 3 op
2 230 105 Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen perusta, kirjallisuus 2 op
2 230 106 Kasvatuksen ja koulutuksen filosofis-historiallinen perusta 5 op
2 230 107 Oppimisympäristöt arjessa, työssä ja koulutuksessa 5 op
2 230 500 Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot 35 op
Metodiset aineopinnot 10 op
Kvantitatiivinen tutkimus 1 5 op
2 320 204a luennot
2 320 204b harjoitukset
Kvalitatiivinen tutkimus 1 5 op
2 230 202a luennot
2 230 202b harjoitukset
Teemaseminaari ja raportti 10 op
2 230 501 Seminaarityöskentely (teemaseminaari) 4 op
2 230 502 Teemaseminaariraportti 6 op
Sisällölliset aineopinnot 15 op
2 230 206a&b Koulutuksen suunnittelun lähtökohdat 3 op
2 230 207a&b Oppimisen ja opettamisen teoriaperusta 3 op
2 230 209 Ajankohtaiset tutkimusteemat 3 op
2 230 211 Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä 3 op
2 230 213 Työssä oppiminen ja henkilöstötyö 3 op
2 230 600 Kasvatus - ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot 75 op
Syventävät metodiopinnot 6 op
Kvantitatiivinen tutkimus 2, 3 op
2 320 304a luennot
2 320 304b harjoitukset
Kvalitatiivinen tutkimus 2, 3 op
2 220 311a luennot
2 220 311b kirjallisuus
2 220 311c harjoitukset
Tutkielmaopinnot 40 op
2 230 601 Suunnitteluseminaari 5 op
2 230 602 Työskentelyseminaari 5 op
2 230 610 Syventävien opintojen sivuainetutkielma 30 op
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Sisällölliset syventävät opinnot 29 op
2 230 303a&b Asiantuntijuus, koulutus ja työelämä 5 op
2 230 304 Verkostoyhteistyö ja projektitoiminta 6 op
2 230 306 Kv-artikkeleiden lukeminen ja kirjoittaminen 3 op
2 230 307 Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen klassikot 4 op
Syventyminen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen osa-alueisiin 6 op
2 230 308a&b Kasvatusfilosofia 3 op
2 230 309a&b Kasvatuspsykologia 3 op
2 230 311a&b Pedagogiikka 3 op
2 230 312a&b Kasvatussosiologia op
2 230 314 Current Trends in Education 5 op

Kasvatussosiologia
Kasvatussosiologian perus- ja aineopintojen tavoitteena on opiskelijan perehdyttäminen
kasvatussosiologian tutkimuskohteeseen sekä kasvatusta, koulutusta ja opetusta koskevan
sosiologisen teorianmuodostuksen ja tieteellisen tutkimuksen perusteisiin.
Lisätietoja ja opintoneuvonta (kokonaisuusmerkinnät)
amanuenssit Minna Paronen (sosiologia) ja Outi Tikkanen (kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede), outi.e.tikkanen@uef.fi
Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden ja psykologian osasto/kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus yhteistyössä sosiologian oppiaineen kanssa/yhteiskuntatieteiden ja
kauppatieteiden tiedekunta
Kohderyhmä: Sivuaineopiskelijat
2230900 Kasvatussosiologian perusopinnot 25 op
5 514 101 Sosiologian peruskurssi 5 op
2 230 104 Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen perusta, luennot 3 op
2 230 105 Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen perusta, kirjallisuus 2 op
5 111 414 Hist. pitkät rakenteet ja murrokset d) Modernin Suomen rakennemuutokset 5 op
5 514 110 Sosiologian teoriakirjallisuus, sivuaineopiskelijat 5 op
Toinen seuraavista:
5 514 123 Suomalainen koulu 5 op
5 514 124 Tytöstä naiseksi 5 op
2230950 Kasvatussosiologian aineopinnot 35 op
5 525 210 Yhteiskuntatieteiden paradigmat, luennot 2 op
5 525 211 Yhteiskuntatieteiden paradigmat, kirjallisuus 3 op
5 525 205 Yhteiskuntatieteiden klassikot 5 op
5 514 210 Sosiologian menetelmäkirjallisuus, sivuaineopiskelijat 5 op
5 514 215 Sosiologian proseminaari 5 op
15 op seuraavista:
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5 514 223 Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa 5 op
5 514 231 Monikulttuurinen kansalaisyhteiskunta 5 op
5 514 239 Teknotiede ja yhteiskunnassa I 5 op
5 515 221 Työelämä murroksessa 5 op
5 514 229 Uskonnon sosiologia 5 op
5 514 245 Valta ja hallinta I 5 op

Psykologian erilliset sivuaineopinnot
Psykologia erillisiin perusopintoihin on vapaa sivuaineopiskeluoikeus kaikilla Itä-Suomen
yliopiston varsinaisilla opiskelijoilla.
Erillisten perusopintojen tavoitteet:
Psykologian perusopintojaksot suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot psykologian eri osaalueilta: kehityspsykologiasta, persoonallisuudenpsykologiasta, kognitiivisesta psykologiasta,
neuropsykologiasta sekä terveyden- ja mielenterveyden psykologiasta.
2230481 Psykologian erilliset perusopinnot 25 op
2240101 Kehityspsykologian perusteet 5 op
2240102 Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet 5 op
2240103 Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op
2240104 Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op
2240105 Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op
2230482 Psykologian erilliset aineopinnot 35 op
Psykologian erillisiin sivuaineopintoihin valitaan 35 opiskelijaa Itä-Suomen yliopiston varsinaisista opiskelijoista. Jos hakijoita on enemmän kuin 35, järjestetään valintakoe.
Tarkemmat tiedot vuosittain toteutettavasta valinnasta löytyy filosofisen tiedekunnan
sivuainevalintaoppaasta.
Erillisten aineopintojen tavoitteet:
Psykologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee psykologian eri osa-alueet ja niiden
sovelluksia. Opiskelijalla on valmiudet psykologian alan kehityksen seuraamiseen ja alan
tieteellisen ajattelun ymmärtämiseen.
Pakolliset aineopinnot 23 op
2240204 Sosiaalisen maailman rakentaminen 5 op
2240255 Koulutuksen sosiaalipsykologia 5 op
2240259 Elämänkulku ja persoonallisuus 5 op
2240207 Organisaatiopsykologia 3 op
2240257 Parisuhde, perheet ja vanhemmuus 5 op
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Valinnaiset aineopinnot 12 op
2240214 Työ- ja organisaatiopsykologia (P) 3 op
2240215 Kognitiivinen psykologia (P) 3 op
2240216 Emootiopsykologia (P) 3 op
2240220 Psykogerontologian näkökulma 3 op
2240221 Sosiaalipsykologian perusteet (K) 3 op
P = Psykonet-opetusta
K = Kuopion opetusta
Lisätietoja ja opintoneuvonta (kokonaisuusmerkinnät)
opintosihteeri Birgitta Puustinen
Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden ja psykologian osasto/Psykologian oppiaine
Kohderyhmä: Sivuaineopiskelijat

Oikeuspsykologia
Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelijat oikeuspsykologian keskeisimpiin
kysymyksiin ja menetelmiin sekä teoriaan että käytäntöön soveltamiseen. Jokaiseen opintojaksoon liittyy aiheen tarkastelu sekä oikeustieteen että psykologian viitekehyksestä. Tavoitteena on lisätä näiden kahden tieteenalan opiskelijoiden ymmärrystä toistensa näkökulmista ja
helpottaa yhteistyötä.
Opintokokonaisuuden voivat suorittaa oikeustieteen ja psykologian pääaineopiskelijat, jotka
ovat suorittaneet aineopinnot pääaineessaan. Oikeustieteen opiskelijoilta edellytetään ennen
opintokokonaisuuden aloittamista Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet (5op)
kurssin suorittamista ja psykologian opiskelijoilta Rikos- ja prosessioikeuden peruskurssin
suorittamista (5 op).
Lisätietoja ja opintoneuvonta (kokonaisuusmerkinnät)
opintosihteeri Birgitta Puustinen
Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden ja psykologian osasto/Psykologian oppiaine
Kohderyhmä: Psykologian ja oikeustieteen pääaineopiskelijat
2240480 Oikeuspsykologian perusopintokokonaisuus 25 op
2240401 Oikeudellinen päätöksenteko ja todistajan kuulustelu 5 op
2240403 Rikollinen käyttäytyminen, rikostutkinta- ja todistajan psykologia 5 op
2240404 Psykologinen arviointi, interventiot ja eettiset kysymykset oikeuspsykologiassa 5 op
2240402 Lapset ja perheet oikeusprosesseissa 5 op
2240405 Uhrin asema ja oikeudet rikosprosessissa 5 op

86 Filosofinen tiedekunta,
Kasvatustieteiden ja
psykologian osasto

9 Liitteet
Salit, tutkintosääntö, tutkintoasetus
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TILOJA JOENSUUN KAMPUKSELLA
RAKENNUS

LUENTOSALIN TUNNUS

Carelia (Y2)
Yliopistokatu 4

C1 - C2 auditorio

Agora (Y2)
Yliopistokatu 4

AG100, AG101 auditorio
AG107 kokoushuone
AG211 atk-luokka
AG103-AG106, AG108, AG109, AG201AG210 seminaarisali
AG212, AG214, AG215 kielistudio
AG213 kyrillisen tekstinkäsitt. luokka

Agora (Y2)
(teologisiipi)
Yliopistokatu 4

AT100 auditorio
AT101 kappeli
AT103 musiikkiamfi
AT102, AT104, AT201 seminaarisali

Aurora (Y4)
Yliopistokatu 2

AU100 auditorio
AU101 seminaarisali
AU102 - AU103 kokoushuone
AU202-AU204 seminaarisali
AU205 atk-luokka
AU206 luentosali
AU209 - AU210 seminaarisali

Borealis (Y9)
Yliopistokatu 7

BOR155 auditorio
BOR101 seminaarisali

Natura (Y7)
Yliopistokatu 7

N100 auditorio
N101-N106 seminaarisali

Futura (Y8)
Yliopistokatu 7

F100-F101 auditorio
F105 kokoushuone
F103-F105, F202 seminaarisali

Metria (Y6)
(matematiikan ja fysiikan laitosrakennus)
Yliopistokatu 7

M100-M103 auditorio
M104-M109, M303 seminaarisali

Metria (Y6)
(psykologisiipi) Yliopistokatu 7

MP102, MP103 atk-luokka
MP101- MP203 seminaarisali
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Educa (T1)
Tulliportinkatu 1

E100 auditorio
E204 kokoushuone
E201-E203, E303 seminaarisali

Educa, itäsiipi (T1)
(Normaalikoulun ala-aste, vanha osa)
Tulliportinkatu 1

E212 – E215 luentosali

Tulliportin koulu (T6)
(Normaalikoulun yläaste ja lukio)
Tulliportinkatu 1

TK100 auditorio

Tiedepuisto
Länsikatu 15

TD106 - TD106B luentosali
TB178, TB247 atk-luokka
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ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ
1 § Tutkintosäännön soveltamisala
Yliopistolain (558/2009) 14 §:n nojalla yliopiston hallitus on 4.9.2013 hyväksynyt seuraavan
tutkintosäännön, jota sovelletaan yliopiston toiminnassa sen lisäksi, mitä laeissa ja asetuksissa
on säädetty sekä Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännössä määrätty.
Tätä tutkintosääntöä sovelletaan Itä-Suomen yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin ja niihin
kuuluviin opintoihin sekä soveltuvin osin erillisiin opintoihin sekä avoimena yliopisto-opetuksena
ja täydennyskoulutuksena järjestettäviin opintoihin. Tässä tutkintosäännössä tiedekunnalla
tarkoitetaan yliopiston tiedekuntia ja soveltuvin osin opetusta antavia erillisiä laitoksia. Rehtori,
tiedekunta ja erillis- ja palvelulaitos voivat antaa tätä tutkintosääntöä tarkentavia määräyksiä.
Tämä tutkintosääntö on yliopistolain 41 §:ssä tarkoitettu yliopiston tutkintosääntö.

TUTKINTO- JA ERIKOISTUMISKOULUTUS
2 § Yliopiston koulutusvastuut
Koulutusvastuista säädetään yliopistolain 7 §:n mukaan valtioneuvoston ja opetus- ja
kulttuuriministeriön asetuksilla. Kun yliopiston hallitus on kuullut tiedekuntia, se päättää
koulutusvastuita koskevista muutosesityksistä ministeriötä varten. Rehtori päättää yliopistolle
asetuksilla säädetyn koulutusvastuun jakautumisesta tiedekunnille.
3 § Koulutusohjelman tai pääaineen perustaminen ja lakkauttaminen
Hallintojohtosäännön 11 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää koulutusohjelmien tai
pääaineiden perustamisesta ja lakkauttamisesta tiedekunnan koulutusvastuun puitteissa.
Mikäli koulutusohjelma tai pääaine lakkautetaan, tiedekunnan tulee järjestää siihen
opiskeluoikeuden saaneille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa opinnot loppuun kohtuullisen
ajan kuluessa. Mikäli oppiaine lakkautetaan, tiedekunnan tulee järjestää sen opiskelun
aloittaneille pää- ja sivuaineopiskelijoille mahdollisuus suorittaa opinnot loppuun kohtuullisen
ajan kuluessa. Tiedekuntaneuvosto päättää molemmissa tapauksissa siirtymäkauden
järjestelyistä.
4 § Tutkintoihin vaadittavien opintojen laajuus ja tutkintojen suoritusaika
Yliopistossa suoritettavien tutkintojen tavoitteista, niihin vaadittavien opintojen laajuuksista ja
tavoitteellisista suoritusajoista säädetään yliopistolaissa ja valtioneuvoston asetuksessa
yliopistojen tutkinnoista (794/2004).
5 § Yhteistutkinto-ohjelmat
Kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen kanssa järjestettävistä yhteistutkinto-ohjelmista sovitaan
erillisissä yliopistojen välisissä sopimuksissa.
Rehtori päättää yhteistutkinto-ohjelmia
koskevista yleisistä määräyksistä.
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Opiskeluoikeudet, sivuaineopinto-oikeudet sekä opinto-oikeudet
erikoistumiskoulutuksiin
6 § Valintaperusteet alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin
Korkeakoulujen opiskelijavalinnoista säädetään yliopistolain 36 ja 38 §:ssä. Rehtori päättää
yliopiston opiskelijavalintojen yleisistä linjauksista.
7 § Tohtorin ja muuhun jatkotutkintoon johtavat opinnot
Jatko-opiskeluoikeutta haetaan tiedekunnista. Jatko-opiskelijat valitaan tohtoriohjelmiin.
Dekaani päättää opinto-oikeuden myöntämisestä.
Tiedekuntaneuvosto päättää tohtoriohjelmien ja muun jatkotutkintokoulutuksen valintaperusteet
ja hakuajat.
8 § Koulutusohjelman, pääaineen ja tiedekunnan vaihtaminen
Rehtori päättää yliopiston opiskelijavalinnan yleisistä linjauksista, joihin sisältyvät myös
pääaineen tai koulutusohjelman vaihtamista koskevat määräykset.
Tiedekuntaneuvosto päättää periaatteista, joiden perusteella opiskelija voi vaihtaa
koulutusohjelmaa tiedekunnassa sekä periaatteista, joiden perusteella toisen tiedekunnan
opiskelija voi siirtyä suorittamaan tutkintoa tiedekuntaan.
9 § Opettajan pedagogiset opinnot
Filosofinen tiedekunta järjestää opettajan kelpoisuuden tuottavat pedagogiset opinnot, päättää
näiden opiskelijoiden valinnan perusteista ja myöntää opinto-oikeudet. Terveystieteiden
tiedekunta järjestää terveystieteiden opettajankoulutuksen hoitotieteen pääaineopiskelijoille.
Rehtori päättää opiskelupaikkojen jakautumisesta tiedekunnille ja oppiaineille.
10 § Sivuaineopinto-oikeudet
Yliopistossa on vapaa sivuaineiden opinto-oikeus lukuun ottamatta aloja, joissa
opiskelijavalinnassa käytetään soveltuvuuskoetta tai tasokoetta, tai joissa on muu perusteltu
syy rajoittaa sivuaineopinto-oikeutta. Sivuaineiden opinto-oikeuden mahdolliset rajoitukset
määritellään opetussuunnitelmassa. Sivuaineopetusta voi olla koulutusalojen välisenä
yhteistyönä sekä erikseen tietyille pääaineille soveltuvina sivuainekokonaisuuksina.
Yliopistossa voi olla muiden yliopistojen opiskelijoita, jotka suorittavat sivuaineopintoja
joustavan opinto-oikeussopimuksen perusteella.
11 § Opiskeluoikeuden rajaaminen
Rehtori päättää tarkemmista määräyksistä, jotka koskevat yliopistolain 42 §:n mukaista
opiskeluoikeuden rajaamista ja lisäajan myöntämistä.
Opiskelijalla voi kerrallaan olla voimassa vain yksi samaan alempaan tai ylempään
korkeakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus samassa pääaineessa tai koulutusohjelmassa tai
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samantasoiseen tieteelliseen tai ammatilliseen jatkotutkintoon johtava opiskeluoikeus ItäSuomen yliopistossa.
Uutta opiskeluoikeutta ei myönnetä vastaavansisältöisenä sellaisen edellä sanotun saman
koulutusalan tai vastaavan oppiaineen tutkinnon tai koulutuksen suorittamiseen, jonka
asianomainen hakija on jo suorittanut, ellei tiedekunnan valintaperusteista muuta seuraa.
12 § Opiskeluoikeuden päättyminen ja opiskeluoikeudesta luopuminen
Valmistuttuaan tutkinto-opiskelija voi suorittaa opintoja sen lukukauden loppuun asti, jonka
aikana hän on valmistunut. Tiedekunta antaa tarkemmat ohjeet opintojen suorittamisesta
valmistumisen jälkeen kelpoisuutta ja pätevyyttä tuottavissa opinnoissa.
Opiskelija voi luopua opiskeluoikeudesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yliopistolle. Tällöin
opiskeluoikeus merkitään päättyneeksi ilmoituspäivänä. Opiskeluoikeutta ei tällöin voida
palauttaa.
13 § Opiskeluoikeuden menettäminen
Yliopistolain 43 §:n mukaan opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, mikäli hän on opintopaikan
vastaanotettuaan laiminlyönyt ilmoittautumisen yliopistoon tai lukuvuosittaisen ilmoittautumisen,
hän ei ole suorittanut tutkintoa yliopistolaissa säädetyssä ajassa tai myönnetyssä lisäajassa, tai
hänelle ei ole myönnetty lisäaikaa. Mikäli opiskelija haluaa myöhemmin aloittaa opintonsa tai
jatkaa niitä, hänen on haettava yliopistopalvelujen opinto- ja opetuspalveluista oikeutta päästä
uudelleen opiskelijaksi; hakemus voidaan tässä tapauksessa tehdä ilman että opiskelija
osallistuu uudelleen valintaan. Jos opiskelijan edellisestä ilmoittautumisesta on kulunut vuosi tai
pidempi aika, opinto- ja opetuspalvelut kuulee tiedekuntaa ennen päätöksen tekemistä.

YLIOPISTON MUU OPETUS JA KOULUTUS
14 § Avoin yliopisto-opetus ja täydennyskoulutus
Yliopistossa järjestetään tiedekuntien opetussuunnitelmien mukaista avointa yliopisto-opetusta.
Yliopistossa järjestetään myös täydennyskoulutusta.
OPETUS JA OPINNOT
15 § Opiskelijan ilmoittautuminen
Rehtori määrää opiskelijaksi hyväksytyn ilmoittautumisesta yliopistoon ja lukuvuosittain
tehtävästä läsnä- ja poissaoloilmoittautumisesta.
16 § Tieteellinen jatkotutkintokoulutus
Tieteellinen jatkotutkinto-opetus järjestetään tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmat voivat olla
tiedekunnan omia ohjelmia, tiedekuntien välisiä tai kansallisia ja kansainvälisiä tohtoriohjelmia.
Tohtoriohjelmalla on johtaja ja johtoryhmä. Tohtoriohjelman tehtävänä on huolehtia alansa
tutkijakoulutuksen järjestämisestä yliopistossa. Tohtoriohjelma:
1) ottaa kantaa tohtoriohjelmaan tulleisiin jatko-opinto-oikeushakemuksiin,
2) valmistelee tohtoriohjelman valintaperusteet ja opetussuunnitelmat,
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3)
4)

vastaa tieteen ja tutkimusalan opintojen järjestämisestä,
vastaa jatko-opiskelijoiden ohjauksesta.

Opetuksen järjestäminen ja opintojen suunnittelu
17 § Opetussuunnitelma
Opetussuunnitelma sisältää osaamistavoitteet ja sisällöt, joita tutkinnoille ja niiden osille on
asetettu, osaamisen arviointimenetelmät, opetusmuodot, ilmoittautumiskäytännöt ja muut
tutkintovaatimukset, sekä opetusohjelman.
Jokaisesta koulutusohjelmasta ja pääainepohjaisesta koulutuskokonaisuudesta sekä
maisteriohjelmista tai niihin rinnastettavista maisteriopinnoista sekä tohtoriohjelmista laaditaan
opetussuunnitelmat, joita arvioidaan ja kehitetään vuosittain. Opetussuunnitelmasta tulee käydä
ilmi:
1) koulutuksen tehtävä,
2) koulutuksen tieteelliset ja ammatilliset tavoitteet,
3) tutkintorakenne opintojaksoineen ja laajuuksineen,
4) opintojaksokuvaukset suomeksi ja englanniksi
5) suunnitelma pää- ja sivuaineopiskelijoiden ohjauksesta ja HOPS -neuvonnan
järjestämisestä
6) opetusohjelma
7) tiedekunnan opintoja ja tutkintoja koskevat määräykset.
Rehtori vahvistaa tiedekuntien yhteisen opetuksen opetussuunnitelmat seuraavaa lukuvuotta
varten helmikuun loppuun mennessä.
Tiedekuntaneuvostot vahvistavat opetussuunnitelmat ja opetusohjelmat tiedekuntien
seuraavan lukuvuoden opetusta varten toukokuun loppuun mennessä. Tutkintorakenteet ja
opintojaksokuvaukset voidaan vahvistaa useammaksi vuodeksi kerrallaan.
Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate vahvistaa avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman
seuraavaa lukuvuotta varten tiedekuntien päätösten pohjalta kesäkuun loppuun mennessä.
Suunnitelmaan sisällytetään kaikki avoin yliopisto-opetus, jota yliopisto järjestää itse tai yhdessä
yhteistyöoppilaitosten kanssa.
18 § Opetuksen järjestäminen
Tiedekunnat järjestävät opetuksen ja opintojen ohjauksen siten, että tutkinto on mahdollista
suorittaa
päätoimisesti
opiskellen
yliopistolaissa
säädetyssä
tavoiteajassa,
tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä ja keskeytyksettä. Opetus järjestetään hyväksyttyjen
opetussuunnitelmien mukaisesti. Yliopiston lukuvuosi jakautuu neljään opetusperiodiin.
19 § Tutkintoihin kuuluvat opinnot
Tiedekuntaneuvosto antaa tarkemmat määräykset tutkinnoista ja niihin sisältyvistä opinnoista
sekä päättää koulutusten sisällöistä. Tiedekuntaneuvosto päättää myös tutkintoihin sisältyvien
tai niitä täydentävien erikoistumiskoulutusten rakenteista, sisällöistä ja opinnoista.
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20 § Opintojaksot
Yliopiston
järjestämä
opetus
toteutetaan
opintojaksoina.
Täydennyskoulutuksen
opetussuunnitelmat
toteutetaan
tarkoituksenmukaisina
opetussuunnitelmarakenteina.
Opintojakson on oltava vähintään yhden opintopisteen laajuinen, mistä poikkeuksena on
kypsyysnäyte. Opintopiste voi koostua pienemmistä osasuorituksista. Opintojaksolla tulee olla
kirjattuna oppimistavoitteet. Opintojaksolla tulee olla vastuuhenkilö. Opintojaksokuvaukset tulee
päivittää lukuvuosittain suomen ja englannin kielellä. Opintojaksokuvauksessa tulee ilmoittaa,
millä kielellä opetus annetaan.
21 § Opintoihin sisältyvä harjoittelu
Tiedekuntien opetussuunnitelmat on laadittava siten, että perustutkinto-opintoihin kuuluu
mahdollisuus harjoitteluun joko pakollisena tai vapaaehtoisena osana opintoja. Opintoihin
sisältyvän harjoittelun voi tehdä opetussuunnitelman mukaisesti kotimaassa tai ulkomailla.
Yliopistossa voi olla kirjoilla myös harjoittelua suorittavia Itä-Suomen yliopiston kansainvälisten
yhteistyöyliopistojen opiskelijoita.
Rehtori antaa harjoittelusta tarkempia määräyksiä.
22 § Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijan ohjaus
Tiedekuntaneuvosto päättää opintojen ohjauksen periaatteista, jotka sisältävät opiskelijan ja
ohjaajan oikeudet ja velvollisuudet, ja antaa ohjeet henkilökohtaisen opintosuunnitelman
laatimisesta sekä sen hyväksymis- ja päivittämiskäytännöistä. Opiskelijan tulee saada ohjausta
opintojen eri vaiheissa. Tuutoroinnista annetaan erillinen rehtorin ohjeistus vuosittain.
23 § Opintojen vanheneminen
Tiedekuntaneuvosto päättää perusteista, joiden mukaan opiskelijan suorittamat opinnot
vanhenevat.
Opintojen etenemisen seuranta
24 § Opintojen etenemisen seuranta
Alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa tai tieteellisen lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa
suorittavan opiskelijan opintojen etenemistä seurataan etukäteen päätetyissä vaiheissa tai
opintojen eri vaiheissa.
Tiedekuntaneuvosto päättää, miten jatko-opiskelijoiden sekä erikoistumistutkintoa suorittavien
opiskelijoiden opintojen etenemistä seurataan.
Opetuksen ja opiskelun kieli
25 § Opetus- ja tutkintokieli
Yliopistolain 11§:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Tiedekuntaneuvosto voi
päättää lisäksi muun kielen käyttämisestä tutkintokielenä opetussuunnitelman hyväksymisen
yhteydessä. Rehtori päättää kriteereistä, joiden perusteella tutkinto-ohjelma on vieraskielinen
tai kaksikielinen.

Opinto-opas 2014–2015 93

26 § Opintosuorituksen kieli
Mikäli opintosuorituksen tarkoitus ei muuta vaadi, opiskelijalla on oikeus käyttää sekä
kirjallisissa että suullisissa suorituksissa suomen kieltä tai opetussuunnitelman mukaista muuta
kieltä.
Oikeudesta käyttää muuta kuin opetussuunnitelman mukaista kieltä päättää suorituksesta
vastaavan tiedekunnan dekaani opetusta antavan erillis- tai palvelulaitoksen johtaja ja opintoja opetuspalveluiden johtaja. Opinnäytetyö kirjoitetaan tiedekuntaneuvoston hyväksymällä
kielellä.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA ARVOSTELUASTEIKOT
27 § Opintosuoritukset
Opintosuorituksia ovat kuulustelut, harjoitustyöt, esseet, oppimispäiväkirjat, näyttökokeet tai
muut
opetussuunnitelmassa
määrättävät
suoritustavat
ja
niiden
yhdistelmät.
Opintosuorituksella tarkoitetaan lisäksi väitöskirjaa, lisensiaatintutkimusta, ylemmän ja
alemman korkeakoulututkinnon tutkielmaa sekä hyväksiluettua opintosuoritusta tai muuta
opetussuunnitelman edellyttämää osaamisen osoittamista.
Opintosuorituksen laajuus
ilmoitetaan opintopisteinä lukuun ottamatta väitöskirjaa ja lisensiaatintutkimusta.
Kirjalliset ja muulla tavoin tallennetut kuulustelut ja vastaavat opintosuoritukset on säilytettävä
vähintään kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta. Muut opintosuoritukset säilytetään
yliopiston arkistojohtosäännössä ja arkistonmuodostussuunnitelmassa määritellyn ajan.
Kuulusteluja voidaan järjestää myös sähköisessä tenttijärjestelmässä. Sähköisen tentin
säännöistä ohjeistetaan erikseen.
Opintosuoritukseen saa osallistua vain yliopiston opiskelijarekisteriin läsnä olevaksi merkitty
opiskelija, jolla on opintosuorituksen edellyttämä opinto-oikeus.
28 § Suoritusmahdollisuudet
Opetukseen liittyvä kirjallinen tai muu vastaava kuulustelu on järjestettävä vähintään kaksi
kertaa vuoden kuluessa opetuksen päättymisestä. Kirjallinen tai muu vastaava kuulustelu on
järjestettävä niin, että opiskelijalle jää riittävä valmistautumisaika uusintasuoritukseen.
Tiedekunnat, erillis- ja palvelulaitokset sekä opinto- ja opetuspalvelut antavat tarkemmat
määräykset opintosuoritusten suorituskertojen määrästä.
29 § Yleiset kuulustelut
Opetusta antava yksikkö voi järjestää yleisiä kuulusteluja. Yleisten kuulustelujen ajankohdista
ja kestosta sekä siitä, mitä opintojaksoja kussakin yleisessä kuulustelussa voi suorittaa,
päätetään opetussuunnitelmissa. Mikäli kuulustelun ajankohtaa joudutaan pakottavista syistä
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siirtämään myöhempään ajankohtaan, siitä on tiedotettava kaikille kuulusteluun ilmoittautuneille
mikäli mahdollista kaksi viikkoa ennen kuulustelua.
Yleisen kuulustelun kesto on vähintään neljä ja enintään kuusi tuntia.
30 § Kuulustelujen järjestäminen
Kuulustelutilaisuudesta saa poistua aikaisintaan kolmekymmentä (30) minuuttia kuulustelun
alkamisesta, minkä jälkeen kuulusteluun ei oteta myöhästyneitä.
Kuulustelutilaisuuteen saa tuoda vain kuulustelussa tarvittavat välineet.
Erityisjärjestelyjä tarvitsevan opiskelijan on pyydettävä erityisjärjestelyjä kuulusteluun
ilmoittauduttaessa.
Kuulusteluun osallistuvan on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä. Kuulustelussa
pidetään luetteloa kuulusteluun osallistuneista.
Tiedekunnat sekä erillis- ja palvelulaitokset antavat tarkempia määräyksiä etätenttien
järjestämisestä.
31 § Yleiseen kuulusteluihin ilmoittautuminen
Yleiseen kuulusteluun tulee ilmoittautua kymmenen (10) päivää ennen kuulustelupäivää.
Muihin kuulusteluihin tulee ilmoittautua opetussuunnitelmassa mainitulla tavalla. Mainitut
ilmoittautumistavat ja - ajat eivät koske sähköistä tenttijärjestelmää.
32 § Opintosuoritusten arvioinnissa käytettävät asteikot ja arvosanat
Opintosuoritusten arvioinnista käytetään asteikkoa 0-5, jossa arvosanojen merkitys on
seuraava: 5 = erinomainen, 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2= tyydyttävä, 1 = välttävä ja 0 = hylätty.
Suoritukset voidaan arvioida myös asteikolla hyväksytty - hylätty. Hyväksytyn suorituksen
vähimmäisvaatimukset määritellään opintojaksokuvauksessa.
Syventävien opintojen hyväksytyt tutkielmat, lisensiaatintutkimukset ja väitöskirjat voidaan myös
arvioida seitsenportaisella asteikolla: approbatur, lubenter approbatur, non sine laude
approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur
ja laudatur taikka asteikolla tyydyttävä, hyvä ja erinomainen tai asteikolla hyväksytty ja kiittäen
hyväksytty.
Toisen kotimaisen kielen taidon arvioinnissa käytetään asteikkoa tyydyttävä tai hyvä; sen
mukaan, mitä laissa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003) sekä
valtioneuvoston asetuksessa suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa
(481/2003) määrätään.
33 § Opintosuorituksen arviointi
Mikäli opiskelija on uusinut opintosuorituksen ja saanut samasta opintosuorituksesta eri
arvosanoja tai opintopistemääriä, hänen lopulliseksi opintosuorituksekseen tulee
opintopistemäärältään laajin suoritus riippumatta arvosanasta. Mikäli opintopistemäärät ovat
samoja, opintosuoritukseksi tulee arvosanaltaan korkein suoritus, ellei opiskelija muuta halua.
Laajuuden ja arvosanan ollessa samoja tulee lopulliseksi opintosuoritukseksi viimeisin suoritus.
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34 § Kuulustelun tulosten julkistaminen
Kuulustelun tulos on julkistettava viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua suorituksesta yliopiston
sähköisessä opiskelija- ja opintosuoritusrekisterissä. Dekaani, opetusta antavan erillis- ja
palvelulaitoksen johtaja tai opinto- ja opetuspalveluiden johtaja voi erityisestä syystä pidentää
aikaa. Kuulustelun tulos on kuitenkin ilmoitettava viimeistään kuukauden kuluttua
suorituspäivästä. Määräajasta poikkeamisesta on ilmoitettava kolmen (3) viikon kuluessa
suorituspäivästä.
Sähköiseen opintosuoritusrekisteriin merkitään tieto sekä hyväksytyistä että hylätyistä
suorituksista. Ilmoitustaululle toimitetaan tieto arvosanajakaumasta, hylättyjen lukumäärästä
sekä siitä, milloin ja missä opiskelijalla on tilaisuus tutustua opintosuoritustensa arviointiin.
Essee, luentopäiväkirja tai muu vastaava suoritus tulee jättää tarkastajalle asetettuna
määräaikana. Opintosuorituksen tulos on julkistettava kolmen (3) viikon kuluttua määräpäivästä.
Määräaikoihin ei lueta jaksoja, jolloin opetusta ei rehtorin päätöksen mukaisesti anneta, eikä
15.6. - 15.8. välistä aikaa.
Mikäli kuulustelun arvioinnissa on ollut useita opettajia eikä arviointi ole tapahtunut yhteistyönä,
kunkin tehtävän arvostelleen opettajan nimi on ilmoitettava.
35 § Tutkielman tarkastaminen ja arviointi
Pro gradu -tutkielman ja syventävien opintojen kirjallisen työn voi suorittaa itsenäisesti,
parityönä tai osallistumalla laajempaan tutkimusprojektiin. Kahden opiskelijan yhteisessä työssä
tai tutkimusprojektissa on pystyttävä osoittamaan kunkin opiskelijan työn osuus, niin että se on
arvioitavissa. Pro gradu -tutkielma ja muut syventävien opintojen tutkielmat/kirjalliset työt ovat
julkisia opinnäytteitä.
Pro gradu -tutkielmalle ja syventävien opintojen kirjalliselle työlle määrätään kaksi tarkastajaa,
joista toisen tulee olla ohjaaja.
Pro gradu -tutkielman ja syventävien opintojen kirjallisen työn tarkastajien on annettava
kirjallinen lausuntonsa tutkielmasta tai - työstä ja pro gradu -tutkielman osalta myös ehdotus sen
arvosanaksi tiedekunnalle kuukauden kuluessa siitä, kun tarkastaja on määrätty.
Tarkastaja tulee määrätä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun opiskelija on jättänyt tutkielman
tai kirjallisen työn lopullisen version tarkastukseen tiedekunnan määräämällä tavalla.
Opiskelijalle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen arvioinnista ennen opinnäytetyön
hyväksymisestä päättämistä. Tutkielman arvioinnista lähetetään opiskelijalle kirjallinen päätös.
Opiskelija vastaa opinnäytteensä alkuperäisyydestä.
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Itä-Suomen yliopistossa valmistuville alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteille
voidaan tehdä alkuperäisyyden tarkastus käyttäen yliopiston valitsemaa sähköistä
plagiaatintunnistusjärjestelmää.
36 § Lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan tarkastaminen ja arvostelu
Lisensiaatintutkimuksen tarkastamiseksi tiedekuntaneuvosto määrää kaksi tarkastajaa.
Väitöskirjatutkimuksen esitarkastusta varten tiedekuntaneuvosto määrää kaksi esitarkastajaa.
Lisensiaatintutkimuksen tarkastajien ja väitöskirjatutkimuksen esitarkastajien tulee antaa
lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun opinnäyte on lähetetty tarkastajille.
Tarvittaessa dekaani voi myöntää lisäaikaa.
Lisensiaatintutkimus ja väitöskirja ovat julkisia opinnäytteitä. Julkaistu väitöskirja on asetettava
yliopiston kirjastoon julkisesti nähtäväksi viimeistään kymmenen (10) päivää ennen
väitöstilaisuutta.
Väitöskirjatutkimus tarkastetaan julkisessa tarkastustilaisuudessa. Tiedekuntaneuvosto määrää
tilaisuuteen vähintään yhden vastaväittäjän, jonka tulee olla Itä-Suomen yliopiston ulkopuolinen
henkilö, jolla on vähintään dosentin pätevyys tai vastaava tieteellinen pätevyys.
Tiedekuntaneuvosto määrää julkista väitöstilaisuutta varten kustoksen, joka edustaa yliopistoa.
Julkisen tarkastuksen jälkeen vastaväittäjän tai vastaväittäjien on annettava kahden viikon
kuluessa kirjallinen lausunto väitöskirjasta ja sen puolustamisesta. Väitöstilaisuudessa esitetty
huomautus on toimitettava kirjallisesti tiedekunnalle kahden viikon kuluessa väitöstilaisuudesta.
Vastaväittäjä tai kyseistä opintosuoritusta koskevaan päätöksentekoon oikeutettu
tiedekuntaneuvoston jäsen voi esittää väitöskirjan hylkäämistä koskevan kirjallisen vaatimuksen
perusteluineen.
Opiskelija vastaa opinnäytteensä alkuperäisyydestä.
Itä-Suomen yliopistossa valmistuville lisensiaatintutkimuksille ja väitöskirjoille voidaan tehdä
alkuperäisyyden
tarkastus
käyttäen
yliopiston
valitsemaa
sähköistä
plagiaatintunnistusjärjestelmää.
37 § Opinnäytteen arviointiprosessin keskeyttäminen
Opiskelija voi ennen opinnäytteen arvioinnista pyytää kirjallisesti, että arvostelu keskeytetään.
Tällöin prosessi raukeaa.
Opiskelija voi keskeyttää opinnäytteen arvioinnin kerran.
Opiskelija voi jättää opinnäytteensä uudelleen arvioitavaksi edellyttäen, että se on kirjoitettu
ainakin osin uudelleen. Arvioinnin asiasta antaa opinnäytteen vastuullinen ohjaaja.
Mikäli opinnäytettä ei oteta arvioitavaksi, siitä annetaan muutoksenhakukelpoinen päätös.
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38 § Opintosuoritusten ja muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksi lukeminen
Yliopistossa suoritettavaan tutkintoon voidaan hyväksi lukea sekä aiemmin suoritettuja opintoja
että muulla tavoin hankittua osaamista. Hyväksi lukeminen edellyttää, että hyväksi luettavat
opinnot tai muuten hankittu osaaminen vastaavat tutkinnolle ja sen osille asetettuja
osaamistavoitteita. Rehtori päättää aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja
tunnustamisen yleisestä periaatteista yliopistossa. Dekaani päättää muussa korkeakoulussa tai
oppilaitoksessa suoritettujen opintojen tutkintoon sisällyttämisen periaatteista.

LAATU JA LAADUNHALLINTA
39 § Vastuut koulutuksen laadunhallinnassa
Yliopisto vastaa koulutuksen kokonaislaadusta ja sen resursseista. Tiedekunta vastaa
myöntämiensä tutkintojen laadusta sekä siitä, että sovitut tulokset saavutetaan ja tiedekunnan
koulutukseen saamat resurssit kohdennetaan ja priorisoidaan tarkoituksenmukaisesti.
Koulutusta järjestävät erilliset laitokset vastaavat kukin antamansa koulutuksen laadusta.
Opetusta järjestävä yksikkö ja sen johtaja vastaavat yksikön opetuksen ja opintosuoritusten
laadusta.
Oppiaineen vastuuhenkilö vastaa oppiaineen opetuksen laadusta ja erityisesti opetuksen
koordinoinnista ja kehittämisestä. Opettaja vastaa opetustilanteen laadusta ja oppimisen
arvioinnista. Opiskelija vastaa oppimisesta ja opintojensa etenemisestä.
40 § Opetustoiminnan johtaminen ja asiantuntijaelimet
Rehtori vastaa opetuksen ja ohjauksen kehittämisestä ja arvioinnista. Kehittämisen ja arvioinnin
tueksi rehtori voi perustaa toimikuntia.
Opetustoimintaa johdetaan yliopistotasolla, tiedekunnissa, laitoksilla sekä muissa opetusta
antavissa yksiköissä. Yliopistossa on rehtorin asettama opetus- ja ohjausneuvosto, jonka
tehtävänä on valmistella ja seurata erityisesti yliopiston opetukseen liittyviä strategisia linjauksia
sekä edistää ja seurata opetuksen, ohjauksen ja oppimisen laatua. Tiedekunnassa ja erillis- ja
palvelulaitoksessa voi olla yksi tai useampi dekaanin ja johtajan asettama toimikunta, jonka
tehtävänä on valmistella tiedekunnan opetukseen ja ohjaukseen liittyviä asioita. Opetus- ja
ohjausneuvostossa ja toimikunnissa tulee olla opiskelijaedustus.
41 § Koulutuksen arviointi
Yliopiston koulutusta arvioidaan määrävuosin. Rehtori päättää arvioinnin toteuttamisesta.
42 § Opetusta ja ohjausta koskeva palaute
Opetuksesta, opinnoista, ohjauksesta ja tutkinnoista kerätään palautetta opiskelijoilta ja muilta
tahoilta. Rehtori antaa ohjeet opiskelijapalautteen keräämisestä, käsittelystä ja palautteeseen
liittyvästä tietosuojasta.
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OPISKELUOIKEUDEN PERUUTTAMINEN JA EETTISET PERIAATTEET
43 § Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja rikostaustaotteen pyytäminen
Opiskeluoikeuden peruuttamisesta säädetään yliopistolain 43 a §:ssä sekä siihen liittyvästä
tiedonsaannista 43 b §:ssä ja opiskeluoikeuden palauttamisesta 43 c §:ssä. Yliopistoista
annetussa valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 2 §:ssä määrätään ne tutkinnot, joihin
opiskeluoikeuden peruuttamista koskevia pykäliä sovelletaan.
Rehtori antaa erillisen menettelytapaohjeen
rikostaustaotteen pyytämisestä.

opiskeluoikeuden

peruuttamisesta

ja

44 § Eettiset periaatteet
Tiedekuntien tehtävänä on huolehtia siitä, että opetuksen, opiskelun ja tutkimuksen eettiset
periaatteet tunnetaan. Rehtori antaa tarkempia ohjeita eettisten kysymysten käsittelystä.

VILPPI OPINNOISSA
45 § Menettely plagiointi- ja muissa vilppitapauksissa
Opintosuoritus voidaan hylätä, mikäli opiskelija on sitä suorittaessaan syyllistynyt opetus- tai
tutkimustoimintaan kohdistuvaan rikkomukseen.
Valvoja voi välittömästi poistaa
kuulustelutilaisuudesta opiskelijan, joka syyllistyy vilppiin. Opintosuoritus hylätään myös kun
vilppi havaitaan vasta kuulustelutilaisuuden jälkeen. Jos valvoja keskeyttää opiskelijan
kuulustelun häiriön tai vilppiepäilyn vuoksi, valvoja merkitsee vastauspapereihin keskeytyksen
syyn ja sen, myöntääkö vai kiistääkö opiskelija häiriön tai vilpin.
Opiskelijalle, jota epäillään vilpistä tai kuulustelun häiritsemisestä, on varattava tilaisuus tulla
kuulluksi. Kun opiskelijan vilpillinen menettely on näytetty toteen,
on rikkomuksesta ilmoitettava kirjallisesti dekaanille, erillis- tai palvelulaitoksen johtajalle tai
opinto- ja opetusjohtajalle, joka päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Dekaani, erillis- tai palvelulaitoksen johtaja tai opinto- ja opetusjohtaja voi harkintansa mukaan
ilmoittaa vilpistä rehtorille yliopistolain 45 §:n mukaista kurinpitomenettelyä varten.

TODISTUKSET, OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI JA OPINTOSUORITUSOTE
46 § Tutkinnoista annettavat todistukset
Rehtori päättää yhteistutkinto-ohjelmien tutkintotodistuksia koskevista periaatteista.
47 § Opintosuoritusten rekisteröinti
Opintosuorituksen arvioijan on viipymättä rekisteröitävä vastaanottamansa ja arvioimansa
opintosuoritukset tai toimitettava varmentamansa opintosuoritustiedot rekisteröintiä varten.
Opintosuorituksen suoritusajankohdaksi merkitään kuulustelun päivämäärä. Osasuorituksiin
perustuvan kokonaisuuden suoritusajankohdaksi merkitään viimeisen osasuorituksen
päivämäärä.
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48 § Opintosuoritustietojen oikaiseminen
Rekisterinpitäjän
oma-aloitteiseen
opintosuoritustietojen
korjaamiseen
sovelletaan
henkilötietolain (523/1999) 29 §:n säännöksiä. Opiskelija voi pyytää arviointiin suorittanutta
yksikköä oikaisemaan opintosuoritusotteessa havaitsemansa virheen tai puutteen.
Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti. Oikaisupyyntö on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.
Oikaisupäätökseen tyytymätön opiskelija voi pyytää oikaisua muutoksenhakulautakunnalta.

OIKAISUMENETTELYT
49 § Tutkinnonsuoritusoikeuden menettämistä koskeva oikaisumenettely
Yliopistolain 82 §:n 2 momentin mukaan opiskelija voi hakea yliopistolta kirjallisesti oikaisua
opiskeluoikeuden menettämistä koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Oikaisua on pyydettävä yliopiston muutoksenhakulautakunnalta.
Muutoksenhakulautakunnan antamaan päätökseen voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta 30
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla.
50 § Opintosuorituksen arviointia koskeva oikaisumenettely
Yliopistolain 82 §:n 4 momentin mukaan muun opintosuorituksen kuin väitöskirjan,
lisensiaatintutkimuksen ja syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman tai muun vastaavan
opintosuorituksen arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti
oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta.
Oikaisupyyntö on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin
opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen
omalta kohdaltaan tietoonsa.
Mikäli arvioinnin suorittanut opettaja ei ole oikaisupyynnön ajankohtana tavattavissa, tulee
oikaisupyyntö jättää kirjallisena opetusta antavan yksikön toimistoon tai yliopiston kirjaamoon.
Oikaisupyyntöön tulee antaa päätös neljäntoista (14) päivän kuluessa sen jättämisestä.
Mikäli opiskelija ilmoittaa, ettei hän tyydy oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen,
tarkastajan tulee merkitä päätös päivättynä suorituspapereiden jäljennökseen, jonka opiskelija
saa maksutta.
Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta yliopiston
muutoksenhakulautakunnalta neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Muutoksenhakulautakunnalle osoitettu oikaisupyyntö tulee toimittaa yliopiston kirjaamoon.
Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja syventävien opintojen tutkielman arviointiin tyytymätön
opiskelija voi tehdä muutoksenhakulautakunnalle oikaisupyynnön neljäntoista (14) päivän
kuluessa suorituksen arvioinnin tiedoksisaannista.
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Muutoksenhakulautakunnan antamasta päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla.
51 § Muutoksenhaku hyväksilukemispäätöksestä
Yliopistolain 82 §:n 4 momentin mukaan tyytymätön opiskelija voi pyytää suullisesti tai
kirjallisesti oikaisua, mikäli hän on tyytymätön päätökseen, joka on tehty muualla suoritettujen
opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksymisestä osaksi tutkintoa tai
opintosuoritusta. Oikaisua pyydetään päätöksen tehneeltä taholta neljäntoista (14) päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista
Oikaisuvaatimukseen
annetusta
päätöksestä
saa
hakea
muutosta
yliopiston
muutoksenhakulautakunnalta neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Muutoksenhakulautakunnan antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
52 § Muutoksenhaku pääaine- tai suuntautumisvaihtoehtovalinnasta
Hakukohteen
sisällä
opintojen
aikana
tehdystä
pääainetai
suuntautumisvaihtoehtovalintapäätöksestä voi tyytymätön opiskelija hakea siihen oikaisua
muutoksenhakulautakunnalta neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen julkistamisesta.
53 § Muutoksenhaku yliopiston päätökseen, joka koskee opiskeluoikeuden
peruuttamista
Päätökseen, joka koskee yliopistolain 43a §:ssä tarkoitetun opiskeluoikeuden peruuttamista,
haetaan muutosta opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksi saannista.
54 § Muutoksenhaku
Yliopistolain 84 §:n mukaan oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen haetaan muutosta
valittamalla hallinto-oikeudelta. Muutoksenhakulautakunnan opintosuorituksen arviointia ja
hyväksilukemista koskevaan, oikaisumenettelyssä tehtyyn päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla.

VOIMAANTULO
55 § Voimaantulomääräykset
Tämä tutkintosääntö tulee voimaan 1.8.2014. Tällä tutkintosäännöllä kumotaan 22.12.2009
hallituksen hyväksymä ja 23.3.2010 rehtorin hallitukselta saaman valtuutuksen nojalla
tarkistama tutkintosääntö.
Opintojaksoja, joiden opetus on alkanut ennen 1.8.2014, koskee 23.3.2010 voimaan tullut
tutkintosääntö. Tätä tutkintosääntöä sovelletaan opintojaksoihin, joiden opetus on alkanut
1.8.2014 tai sen jälkeen.
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VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOJEN TUTKINNOISTA
Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään
27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain (645/1997) 7 §:n 3 momentin ja 9 §:n 3
momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 715/2004:
1 luku
Yleisiä säännöksiä
1 § Soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään yliopistolaissa (645/1997) tarkoitetuissa yliopistoissa suoritettavista alemmista ja ylemmistä korkeakoulututkinnoista sekä tieteellisistä ja taiteellisista
jatkotutkinnoista. Yliopistoissa suoritettavista ammatillisista jatkotutkinnoista säädetään erikseen.
2 § Koulutusala- ja tutkintokohtainen koulutusvastuu
Tämän asetuksen liitteessä on luettelo koulutusaloista, tutkintojen nimistä sekä niistä yliopistoista, joissa tutkintoja voidaan suorittaa.
3 § Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen järjestäminen
Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus voidaan järjestää
oppiainepohjaisesti tai koulutusohjelmina. Ylempään korkeakoulututkintoon johtava alempaan
korkeakoulututkintoon tai sitä tasoltaan vastaavaan koulutukseen pohjautuva koulutus voidaan
järjestää myös koulutusohjelmana, johon on erillinen valinta.
Korkeakoulututkintoon johtava koulutus voidaan järjestää myös kansainvälisenä yhteistyönä.
4 § Vieraskieliset tutkinnot
Yliopistolain 9 §:n 3 momentin mukaisesta muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä suoritetusta
tutkinnosta annetaan asetuksen liitteessä olevan suomen- tai ruotsinkielisen tutkintonimikkeen
lisäksi liitteessä mainittu englanninkielinen tutkintonimike.
5 § Opintojen mitoitus
Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän
työmäärän mukaan. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1 600
tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä.
6 § Kielitaito
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Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai
muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:
1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta
annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä
2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen
seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla
kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla.
Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto.
Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa
kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

opiskelijan

1

momentissa

säädetyistä

2 luku
Alempi korkeakoulututkinto
7 § Alemman korkeakoulututkinnon tavoitteet
Alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle:
1) tutkintoon kuuluvien pää- ja sivuaineiden tai niihin rinnastettavien kokonaisuuksien taikka
koulutusohjelmaan kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen
seuraamiseen;
2) valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin tai taiteellisen työn
edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet;
3) edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen;
4) edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä; sekä
5) riittävä viestintä- ja kielitaito.
Koulutus perustuu tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin käytäntöihin.
8 § Alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus
Alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 180 opintopistettä, jollei
jäljempänä toisin säädetä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa
tutkinnon päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa.
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Kuvataiteen kandidaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen
kolmessa ja puolessa lukuvuodessa.
9 § Alemman korkeakoulututkinnon rakenne
Alempaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voi kuulua:
1) perus- ja aineopintoja;
2) kieli- ja viestintäopintoja;
3) monitieteisiä opintokokonaisuuksia;
4) muita opintoja; sekä
5) asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua.
Farmaseutin tutkinnossa opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu.
Oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden perusopintojen laajuus on vähintään 25
opintopistettä. Oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden aineopintojen laajuus on
yhdessä perusopintojen kanssa vähintään 60 opintopistettä. Tutkinnon pääaineen tai siihen
rinnastettavan kokonaisuuden taikka koulutusohjelman aineopintoihin sisältyy vähintään 6 ja
enintään 10 opintopisteen laajuinen opinnäyte.
10 § Alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen
Tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava vähintään pääaineen tai siihen rinnastettavan
kokonaisuuden taikka koulutusohjelman perus- ja aineopinnot sekä kieli- ja viestintäopinnot.
Opiskelijan on osoitettava saavuttaneensa tutkinnolle, opinnoille ja opinnäytteelle asetetut
tavoitteet sekä 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka
osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.
Kun opiskelijalta ei vaadita 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa, yliopisto määrää kypsyysnäytteen kielestä erikseen.
11 § Eräiden alempien korkeakoulututkintojen pohjalta suoritettava erikoistumiskoulutus
Farmaseutin tutkinnon tai muun vastaavan tutkinnon pohjalta voidaan suorittaa farmaseutin
erikoistumiskoulutus. Farmaseutin erikoistumiskoulutukseen kuuluu syventyminen erikoisalaan,
tutkimus erikoisalalta ja erikoisalan ohjattu työkokemus. Farmaseutin erikoistumiskoulutuksen
104 Filosofinen tiedekunta,
Kasvatustieteiden ja
psykologian osasto

tavoitteena on, että opiskelija perehtyy hyvin erikoisalaansa ja saavuttaa kyvyn toimia
erikoisalallaan itsenäisesti.
3 luku
Ylempi korkeakoulututkinto
12 § Ylemmän korkeakoulututkinnon tavoitteet
Koulutuksen tulee antaa opiskelijalle:
1) pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden hyvä tuntemus ja sivuaineiden perusteiden tuntemus taikka koulutusohjelmaan kuuluvien syventävien opintojen hyvä tuntemus;
2) valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen tai edellytykset
itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön;
3) valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä;
4) valmiudet tieteelliseen tai taiteelliseen jatkokoulutukseen; sekä
5) hyvä viestintä- ja kielitaito.
Koulutus perustuu tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin käytäntöihin.
13 § Ylempään korkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus
Ylempään korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 120 opintopistettä, jollei
jäljempänä tässä pykälässä tai 14 §:ssä toisin säädetä. Yliopiston on järjestettävä koulutus
siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kahdessa lukuvuodessa.
Erityisesti ulkomaalaisille opiskelijoille suunnattuun ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan
koulutusohjelmaan vaadittavien opintojen laajuus on vähintään 90 opintopistettä. Yliopiston on
järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen sen
laajuutta vastaavassa ajassa, kuitenkin korkeintaan kahdessa lukuvuodessa.
Psykologian maisterin ja musiikin maisterin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 150
opintopistettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon
päätoimisesti opiskellen kahdessa ja puolessa lukuvuodessa.
Eläinlääketieteen lisensiaatin ja lääketieteen lisensiaatin tutkintoihin vaadittavien opintojen
laajuus on 180 opintopistettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi
suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa.
14 § Ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen järjestäminen ja laajuus ilman
koulutukseen kuuluvaa alempaa korkeakoulututkintoa
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Lääketieteellisellä ja hammaslääketieteellisellä alalla yliopisto voi järjestää ylempään
korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa
korkeakoulututkintoa.
Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 360 opintopistettä, jos
yliopisto järjestää ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että
opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kuudessa lukuvuodessa.
Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 300 opintopistettä, jos yliopisto järjestää ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen siten, että
koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten,
että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen viidessä lukuvuodessa.
15 § Ylemmän korkeakoulututkinnon rakenne
Ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voi kuulua:
1) perus- ja aineopintoja sekä syventäviä opintoja;
2) kieli- ja viestintäopintoja;
3) monitieteisiä opintokokonaisuuksia;
4) muita opintoja; sekä
5) asiantuntijuutta syventävää harjoittelua.

Lääketieteen,
hammaslääketieteen
ja
eläinlääketieteen
lisensiaatin
tutkinnoissa,
yhteiskuntatieteellisen alan tutkintoon kuuluvassa sosiaalityön koulutuksessa, proviisorin
tutkinnossa sekä psykologian maisterin tutkinnossa opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu.
Perusopinnoilla ja aineopinnoilla on 9 §:n 2 momentissa tarkoitetut vähimmäislaajuudet.
Syventävien opintojen laajuus on vähintään 60 opintopistettä. Tutkinnon pääaineen tai siihen
rinnastettavan kokonaisuuden taikka koulutusohjelman syventäviin opintoihin sisältyy vähintään
20 ja enintään 40 opintopisteen laajuinen opinnäyte.
16 § Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen
Tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava vähintään pääaineen tai siihen rinnastettavan
kokonaisuuden syventävät opinnot taikka koulutusohjelman syventävät opinnot sekä tutkintoon
mahdollisesti kuuluva yliopiston valvoma harjoittelu. Opiskelijan on suoritettava myös riittävät
sivuaineopinnot, jollei niitä ole suoritettu alempaan korkeakoulututkintoon johtavassa
koulutuksessa.
106 Filosofinen tiedekunta,
Kasvatustieteiden ja
psykologian osasto

Opiskelijan on osoitettava saavuttaneensa tutkinnolle, opinnoille ja opinnäytteelle asetetut
tavoitteet sekä 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka
osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.
Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa
ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut
kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.
Kun opiskelijalta ei vaadita 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa, yliopisto määrää kypsyysnäytteen kielestä erikseen.
17 § Euroopan yhteisön lainsäädännön noudattaminen
Eläinlääketieteen, hammaslääketieteen ja lääketieteen lisensiaatin tutkintoihin, proviisorin
tutkintoon sekä arkkitehdin tutkintoon johtavaa koulutusta sekä niiden pohjana olevaa alempaan
korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta järjestettäessä on noudatettava seuraavaa
koulutuksen vähimmäistasoa koskevaa Euroopan yhteisön lainsäädäntöä:
1) hammaslääkärintointa koskevien lakien, asetusten ja
yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 78/687/ETY;

hallinnollisten

määräysten

2) eläinlääkärien toimintaa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten
yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 78/1027/ETY;
3) tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen
vastavuoroisesta tunnustamisesta arkkitehtuurin alalla sekä toimenpiteistä sijoittautumisoikeuden ja palveluiden tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi annettu
neuvoston direktiivi 85/384/ETY;
4) tiettyä farmasian alan toimintaa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten
yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 85/432/ETY; sekä
5) lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden
muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta annettu neuvoston direktiivi 93/16/ETY.
4 luku
Opettajankoulutusta koskevat säännökset
18 § Opettajankoulutuksen tavoitteet
Yliopistoissa järjestettävän opettajankoulutuksen erityisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle
valmiudet itsenäiseen toimintaan opettajana, ohjaajana ja kasvattajana.
19 § Opettajankoulutuksen opinnot
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Opettajankoulutuksen opintoja ovat:
1) varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot;
2) perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, jotka
antavat ammatillisia valmiuksia perusopetuslain (628/1998) 11 §:n mukaan perusopetuksen
oppimäärään kuuluvien kaikille yhteisten aineiden opettamiseen;
3) erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot;
4) oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot;
5) opettajan pedagogiset opinnot, jotka ovat didaktisesti painottuneita ja ohjattua harjoittelua
sisältäviä kasvatustieteellisiä opintoja ja jotka voivat suuntautua erityisesti perusopetuksen,
lukion, ammatillisen koulutuksen tai aikuiskoulutuksen tehtäviin; sekä
6) aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat perusopetuksen, lukion tai muun koulutuksen opetukseen kuuluvan oppiaineen hallintaa edistäviä opintoja.
Edellä 1 momentin 1―5 kohdissa tarkoitetut opinnot ovat vähintään 60 opintopisteen laajuisia
opintoja, joita järjestävät ne yliopistot, joilla on kasvatustieteellisen alan koulutusvastuu. Mainitun momentin 5 kohdassa tarkoitettu harjoittelu suoritetaan harjoittelukoulussa, muussa yliopiston hyväksymässä oppilaitoksessa tai muulla yliopiston hyväksymällä tavalla.
Edellä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja aineenopettajan koulutukseen kuuluvia opetettavan
aineen opintoja ovat ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineessa tai siihen rinnastettavassa
kokonaisuudessa perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä muussa oppiaineessa tai siihen
rinnastettavassa kokonaisuudessa perus- ja aineopinnot.
20 § Opettajankoulutuksen rakenne
Kasvatustieteen maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen voi sisältyä 19 §:n 1 momentissa
tarkoitettu luokanopettajakoulutus, erityisopettajan koulutus ja opinto-ohjaajan koulutus. Osa
näihin koulutuksiin kuuluvista opinnoista voidaan suorittaa kandidaatin tutkintoon johtavassa
koulutuksessa, joka on maisterin tutkinnon pohjana. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon
johtavaan koulutukseen voi sisältyä lastentarhanopettajan koulutus.
Lastentarhanopettajan koulutukseen kuuluu 19 §:n 1 momentissa tarkoitetut varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, luokanopettajan
koulutukseen perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset
opinnot, erityisopettajan koulutukseen erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat
opinnot ja opinto-ohjaajan koulutukseen oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin
ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Samassa momentissa tarkoitetut opettajan pedagogiset opinnot kuuluvat kaikkiin edellä lueteltuihin koulutuksiin lastentarhanopettajan koulutusta
lukuun ottamatta.
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Edellä 2 momentissa tarkoitettuja opettajankoulutuksen opintoja voidaan sisällyttää kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintojen lisäksi muuhun soveltuvaan alempaan ja ylempään
korkeakoulututkintoon tai niitä voidaan suorittaa myös erillisinä tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen voi sisältyä aineenopettajan koulutus,
johon kuuluvat 19 §:n 1 momentissa tarkoitetut yhden tai kahden opetettavan aineen opinnot
sekä opettajan pedagogiset opinnot. Opintoja voidaan suorittaa sekä tutkintoon kuuluvina että
erillisinä. Osa aineenopettajan koulutukseen kuuluvista opinnoista voidaan suorittaa alempaan
korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa, joka on ylemmän korkeakoulututkinnon
pohjana.
5 luku
Tieteellinen ja taiteellinen jatkokoulutus
21 § Tieteellisen ja taiteellisen jatkokoulutuksen tavoitteet
Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija:
1) perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä
saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen
tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
2) perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä
3) saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen
tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.
Taideteollisella alalla jatkokoulutuksen tavoitteena voi olla 1 momentissa tarkoitettujen tavoitteiden lisäksi myös, että opiskelija saavuttaa valmiudet luoda itsenäisesti taiteellisen toteuttamisen
menetelmiä tai korkeat taiteelliset vaatimukset täyttäviä tuotteita tai suoritteita.
Kuvataidealalla, musiikin alalla sekä teatteri- ja tanssialalla jatkokoulutuksen tavoitteena voi olla
1 momentissa tarkoitettujen tavoitteiden ohella tai sijasta, että opiskelija saavuttaa valmiudet
luoda itsenäisesti taiteellisen toteuttamisen menetelmiä tai korkeat taiteelliset vaatimukset
täyttäviä tuotteita tai suoritteita.
22 § Tohtorin tutkinnon suorittaminen
Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee:
1) suorittaa jatkokoulutuksen opinnot;
2) osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä
3) laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti.

Opinto-opas 2014–2015 109

Kuvataidealalla, musiikin alalla, taideteollisella alalla ja teatteri- ja tanssialalla jatkokoulutukseen
otettu opiskelija voi väitöskirjan laatimisen sijaan antaa yliopiston määräämät julkiset opin- ja
taidonnäytteet.
Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä myös yliopiston riittäväksi katsoma määrä samaa
ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä
käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ.
Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa.
23 § Lisensiaatin tutkinnon suorittaminen
Jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi suorittaa lisensiaatin tutkinnon, kun hän on suorittanut
yliopiston määräämän osan jatkokoulutukseen kuuluvista opinnoista ja tutkintoon mahdollisesti
sisältyvän erikoistumiskoulutuksen.
Lisensiaatin tutkintoon kuuluu osana lisensiaatintutkimus, jossa opiskelija osoittaa hyvää
perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen
tutkimuksen menetelmiä.
Musiikin alalla ja teatteri- ja tanssialalla lisensiaatin tutkintoon voi kuulua lisensiaatintutkimuksen
sijasta myös julkiset opin- ja taidonnäytteet.
Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös yliopiston riittäväksi katsoma määrä samaa
ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä
käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ.
Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa.
24 § Lisensiaatin tutkintoon sisältyvä erikoistumiskoulutus
Jatkokoulutuksessa suoritettavaan lisensiaatin tutkintoon voi sisältyä erikoistumiskoulutus.
Tällöin tutkintoon kuuluu järjestelmällinen teoreettinen ja käytännöllinen syventyminen erikoisalaan, lisensiaatintutkimus omalta erikoisalalta ja erikoisalan ohjattu työkokemus. Lisensiaatin
tutkintoon sisältyvän erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy hyvin
omaan erikoisalaansa ja saavuttaa kyvyn toimia itsenäisesti omalla erikoisalallaan.

6 luku
Erinäiset säännökset
25 § Opintojen hyväksilukeminen
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Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan yliopiston päätöksen mukaan lukea hyväkseen muussa
kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan
opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Opiskelija
saa yliopiston päätöksen mukaan lukea hyväkseen sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja
myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella.
26 § Todistukset
Yliopisto antaa opiskelijalle hänen suorittamastaan alemmasta ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta tutkintotodistuksen, josta tulee käydä ilmi:
1) tutkintonimike ja koulutusala;
2) tutkinnon pääaine tai siihen rinnastettava kokonaisuus taikka koulutusohjelma;
3) tutkintoon mahdollisesti sisältyvä erikoistumiskoulutus ja sen erikoisala;
4) tutkinnon keskeinen sisältö; sekä
5) opiskelijan osoittama kielitaito; kielitaitoa merkittäessä on otettava huomioon suomen ja
ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen
(481/2003) 19 §.
Yliopiston jatkokoulutuksena suoritetusta tutkinnosta antamaan todistukseen sovelletaan, mitä
1 momentin 1―4 kohdassa säädetään.
Yliopisto antaa pyynnöstä opiskelijalle todistuksen tämän suorittamista opinnoista myös opiskelun kestäessä.
Yliopisto antaa henkilölle, joka on suorittanut yliopistossa tutkinnon tai opintoja, tutkintotodistukseen tai todistukseen erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitetun liitteen. Liitteessä
annetaan riittävät tiedot yliopistosta samoin kuin tutkintotodistuksessa tai todistuksessa
tarkoitetuista opinnoista ja opintosuorituksista sekä niiden tasosta ja asemasta koulutusjärjestelmässä.
Yliopisto, jossa voidaan suorittaa 19 §:ssä tarkoitettuihin opettajankoulutuksen opintoihin
kuuluva opintosuoritus, voi hakemuksesta antaa todistuksen siitä, että hakija on muulla tavalla
kuin säädettyihin kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvilla opinnoilla osoittanut hankkineensa
opintosuoritusta vastaavat tiedot ja taidot. Tarvittaessa yliopisto voi asettaa todistuksen antamisen ehdoksi, että hakija suorittaa täydentäviä opintoja.
27 § Oppiarvot
Yliopisto voi oikeuttaa:
1) kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneen käyttämään ekonomin arvoa;
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2) maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon suorittaneen käyttämään agronomin tai
metsänhoitajan arvoa;
3) kumotun kuvataidealan alemmasta ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta annetun asetuksen
(367/1993) mukaisen kuvataiteen tutkinnon suorittaneen käyttämään kuvataiteen kandidaatin
arvoa ja mainitun asetuksen mukaisen Kuvataideakatemian loppututkinnon suorittaneen
käyttämään kuvataiteen maisterin arvoa; sekä
4) aikaisemmin voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaisen kandidaatti-nimisen
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen käyttämään maisterin arvoa.
28 § Koulutuksen ja tutkintojen kehittäminen
Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja, tutkintoihin kuuluvia opintoja
sekä opetusta. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota tutkintojen, opetuksen, opintojen ohjauksen
ja opiskelun laatuun, yhteiskunnan koulutustarpeisiin, tutkintojen ja opintojen kansalliseen ja
kansainväliseen vastaavuuteen sekä koulutuksen tuloksellisuuteen.
7 luku
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
29 § Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005.
30 § Opiskelijoiden asema
Opiskelijalla, joka tämän asetuksen voimaan tullessa opiskelee 29 §:ssä kumottujen asetusten
mukaista tutkintoa varten, on yliopistolain muuttamisesta annetun lain (715/2004)
siirtymäsäännösten mukaisesti oikeus siirtyä opiskelemaan tämän asetuksen mukaan taikka
jatkaa opintojaan kumottujen asetusten mukaan.
Opiskelija voi lukea hyväkseen kumottujen asetusten mukaisiin opintoihin sisältyneet
opintosuorituksensa tämän asetuksen mukaista tutkintoa varten yliopiston määräämällä tavalla.
31 § Oikeustieteellisen alan tutkintonimikkeitä koskeva siirtymäsäännös
Mitä laissa tai muussa asetuksessa säädetään oikeustieteen kandidaatista, tarkoittaa tämän
asetuksen tultua voimaan myös oikeustieteen maisteria.
32 § Lääketieteen ja hammaslääketieteen kandidaatin arvo
Lääketieteellisen alan opiskelijalle voidaan myöntää edelleen lääketieteellisistä tutkinnoista
annetun asetuksen 17 §:n 3 momentin mukainen lääketieteen kandidaatin arvo, jos kaikki
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yliopistot, joilla on lääketieteellisen alan koulutusvastuu, järjestävät lääketieteen lisensiaatin
tutkintoon johtavan koulutuksen ilman koulutukseen kuuluvaa alempaa korkeakoulututkintoa.
Hammaslääketieteellisen alan opiskelijalle voidaan myöntää edelleen hammaslääketieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 17 §:n 4 momentin mukainen hammaslääketieteen
kandidaatin arvo, jos kaikki yliopistot, joilla on hammaslääketieteellisen alan koulutusvastuu,
järjestävät hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavan koulutuksen ilman koulutukseen kuuluvaa alempaa korkeakoulututkintoa.
Neuvoston direktiivi 78/687/ETY (31978L0687); EYVL N:o L 233, 24.8.1978, s. 10
Neuvoston direktiivi 78/1027/ETY (31978L1027); EYVL N:o L 362, 23.12.1978, s. 7
Neuvoston direktiivi 85/384/ETY (31985L0384); EYVL N:o L 223, 21.8.1985, s. 15
Neuvoston direktiivi 85/432/ETY (31985L0432); EYVL N:o L 253, 24.9.1985, s. 34
Neuvoston direktiivi 93/16/ETY (31993L0016); EYVL N:o L 165, 7.7.1993, s. 1
Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004
Opetusministeri
Tuula Haatainen
Johtaja
Markku Mattila
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