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Osastonjohtajan tervehdys
Hyvä uusi opiskelija,
Haluan toivottaa sinut tervetulleeksi soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen
osaston opiskelijaksi ja samalla onnitella opiskelupaikastasi. Olet tehnyt hyvän valinnan
opiskelualastasi!
Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa voit
aloittaa opettajaopintosi osana dynaamista tiede- ja opiskeluyhteisöä, jossa opinnoissa
huomioidaan tulevaisuuden työelämän tarpeet; opetuksen tavoitteena on kouluttaa aktiivisia,
itsenäisesti toimivia ja ajattelevia, työtään jatkuvasti kehittäviä ja tutkivia opettajia, joilla on hyvät
yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tieto- ja viestintäteknologiavalmiuksia unohtamatta.
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto on yksi filosofisen tiedekunnan
neljästä osastosta. Se toimii kahdella kampuksella; luokanopettajankoulutusta annetaan
Joensuussa ja Savonlinnassa. Perustutkintokoulutuksissa kahden kampuksen työnjaossa
Savonlinnan kampus suuntautuu lastentarhanopettajakoulutukseen sekä taito- ja
taideainepainotteiseen OpeArt-opettajankoulutukseen. Savonlinnassa on myös käsityö- ja
kotitaloustieteen aineenopettajakoulutukset. Joensuun kampuksen erityisyytenä on puolestaan
luokanopettajan ja matemaattisten aineiden opettajankoulutuksen koulutusohjelma, josta
valmistuvat opettajat saavat kaksoiskelpoisuuden sekä luokanopettajan että aineenopettajan
tehtäviin. Lisäksi Joensuun kampuksella toteutetaan aineenopettajien koulutusta
humanistisella, matemaattis-luonnontieteellisellä ja teologisella alalla. Yhteistyötä tehdään
vahvasti myös erityispedagogiikan oppiaineen kanssa.
Osaston edustamilla tieteenaloilla – kasvatustiede, kotitaloustiede ja käsityötiede sekä
kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus – toteutetaan monipuolista ja laaja-alaista
opettajankoulutustehtävää. Osaston harjoittama tutkimus, koulutus ja hanketoiminta palvelevat
Itä-Suomen alueellista sekä kansallista ja kansainvälistä opetuksen ja koulutuksen
kehittämistehtävää. Koulutusohjelmista valmistuneet työllistyvät hyvin opettajan työhön ja mitä
moninaisimpiin yhteiskunnan, kulttuurielämän ja yritysmaailman tehtäviin. Työllistymistä tukevat
sivuainevalinnat ovat tärkeä osa opiskelijan opintojen suunnittelua. Monipuoliseen
sivuainetarjontaan kannattaa tutustua jo hyvissä ajoin!
Useimmille uusille opiskelijoille opiskelu yliopistossa on uutta. Yliopisto-opintoihin kuuluu
akateeminen vapaus ja vastuu; sinulla on siis vapaus valita, millaista opettajuutta itsessäsi
lähdet kehittämään, mutta samanaikaisesti vastuu siitä, että opinnot etenevät mielekkäästi ja
tavoitteellisesti opiskeluyhteisön huomioiden. Vaikka opiskelu pääosin muodostuu kaikille
yhteisistä opinnoista, on opiskelijalla mahdollisuus rakentaa valintojensa avulla omaa yksilöllistä
opintopolkuaan. Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston henkilökunta ja
muut opiskelijat tukevat sinua tällä opintomatkallasi.
Toivon sinulle menestystä opintojesi parissa sekä elämäntäyteisiä opiskeluvuosia!
Tuula Keinonen, osastonjohtaja
Opinto-opas 2015–2016 5

Oppaassa käytetty sanasto
AHOT eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: Tutkintoon
kuuluvien opintojen hyväksilukeminen 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.
Opetusohjelma: Vuosittain tiedekunnassa vahvistettava kokonaisuus, josta ilmenee kyseisenä
lukuvuotena kussakin oppiaineessa järjestettävät opinnot ja opetus. Ohjelmat julkaistaan
WebOodissa.
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 oppiaineittensa opetussuunnitelmat, jotka julkaistaan opintooppaina sähköisessä muodossa WebOodissa.
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.
Opintojakso: Opintojen suorittamisen perusyksikkö, joka käsittelee yhtä asia- tai
teemakokonaisuutta. Opintojakso voidaan jakaa edelleen opintojakson osasuorituksiin, jotka
yhdessä muodostavat opintojakson. Opintojakson laajuus määritellään opintopisteinä.
Opintokokonaisuus: Koostuu useammasta opintojaksosta, jotka ovat vaativuudeltaan
samantasoisia ja muodostavat tietyn kokonaisuuden, kuten esimerkiksi jonkin tieteenalan
perusopinnot.
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 sivuaineita.
Tutkintorakenne: Tiedekunnissa vahvistetaan kunkin tutkinnon tarkempi rakenne huomioiden
tutkintoasetuksen määräykset.
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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
syyslukukausi, 2. periodi
kevätlukukausi, 3. periodi
kevätlukukausi, 4. periodi

1.9.—23.10.2015
26.10.—18.12.2015
11.1.—18.3.2016
21.3.—27.5.2016

Opintojaksot voivat ajoittua useamman periodin ajalle.
Joululoma on 19.12.2015—10.1.2016 ja pääsiäisloma 24.—30.3.2016.
Uusien opiskelijoiden orientaatio järjestetään 1.—4.9.2015 sekä 21. ja 23.9.2015.
Yliopiston avajaiset järjestetään Kuopion kampuksella 1.9.2015, Joensuun kampuksella
2.9.2015 ja Savonlinnan kampuksella 8.9.2015. Avajaisten aikana ei anneta opetusta tai tuutorointia ko. paikkakunnalla. Avajaiset ovat kaikille avoimia tilaisuuksia.
Yliopiston liikuntapäivät pidetään 6.10.2015 ja 9.2.2016 klo 12.15 alkaen. Opetusta ei järjestetä
klo 12 jälkeen.
Vappuaattona ei järjestetä opetusta.

1.2 Ilmoittautuminen
Yliopistoon ilmoittautuminen
Yliopistolain mukaan opiskelijoiden on ilmoittauduttava jokaisena lukuvuonna läsnäolevaksi tai
poissaolevaksi. Uudet opiskelijat ilmoittautuvat Itä-Suomen yliopistoon sähköisesti Opintopolkupalvelun yhteydessä olevassa OILI-ilmoittautumispalvelussa joko verkkopankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella. Ohjeet ovat sivulla www.uef.fi/opiskelu/uusien-opiskelijoiden-ilmoittautuminen. Jos sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista, ilmoittautumisen voi hoitaa myös opintoja opetuspalveluissa (Joensuun kampus: Yliopistokatu 2, Aurora-rakennus, 1. krs ja Savonlinnan kampus: hallintopalvelukeskus, Kuninkaankartanonkatu 7, päärakennus, 1.krs). Uusi opiskelija, jolla on jo opinto-oikeus Itä-Suomen yliopistossa, ilmoittautuu kuitenkin WebOodin kautta.
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Uudet opiskelijat eivät voi ilmoittautua poissaoleviksi ilman lakiperusteista syytä. Yliopistolain
mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:
1)
suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten
vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
2)
on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
3)
on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.
Poissaolon lakiperusteinen syy tulee todistaa. Poissaolon lakiperusteisuuden todentavat dokumentit tulee toimittaa opinto- ja opetuspalveluihin 30.9.2015 mennessä. Opiskelija, joka ei toimita poissaolon lakiperusteisuuden todentavia dokumentteja tai selvitystä siitä, että dokumenttien toimitus viivästyy, menettää opiskeluoikeutensa.
Opiskelu on mahdollista vain läsnäoleviksi ilmoittautuneille. Myös ulkomailla opiskelevien on
ilmoittauduttava läsnäoleviksi ja maksettava ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Jos ilmoittautuminen jää tekemättä, opiskelijan on haettava uudelleen kirjoille yliopistoon. Ilmoittautumisvelvollisuus koskee kaikkia opiskelijoita. Lisätietoja ilmoittautumisesta löytyy opinto- ja opetuspalveluiden sivuilta www.uef.fi/opiskelu/lukuvuosi-ilmoittautuminen.
Opintojaksoille ilmoittautuminen
Useimmille opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodissa. Opiskelija tarkastaa ilmoittautumisajan
alkamisen ja päättymisen WebOodista. Pakolliset luento-, harjoitus- ja verkkokurssit sekä seminaarit järjestetään pääsääntöisesti kerran lukuvuodessa. Kaikkia valinnaisia opintojaksoja ei järjestetä joka lukuvuosi. Luento- tai harjoituskurssin loppukuulusteluun ei tarvitse ilmoittautua,
ellei toisin ilmoiteta.
Myös kirjatentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa. Yleisiä kuulusteluja on kerran kuukaudessa/oppiaine, pois lukien heinäkuu. Oppiaineryhmän yleisten tenttien ajankohdat löytyvät
WebOodista ja filosofisen tiedekunnan verkkosivuilta www.uef.fi/filtdk/tentit.
Joitakin opintojaksoja 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 www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-tentti
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa minimiosallistujamäärä on pääsääntöisesti 12. Minimiosallistujamäärissä voi olla oppiainekohtaisia poikkeuksia.
WebOodi
WebOodi on opiskelijarekisterin verkkopalvelu, jossa opiskelija voi tehdä lukuvuosi-ilmoittautumisen, 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 ja soveltavan
kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston
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 johtava
hallintopäällikkö.

2.1 Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto on kahdella kampuksella,
Joensuussa ja Savonlinnassa, toimiva tutkimusperustaista opettajankoulutustehtävää
toteuttava yksikkö. Osasto vastaa lastentarhanopettajien, luokanopettajien ja aineenopettajien
kouluttamisesta Itä-Suomen yliopistossa.
Osaston edustamilla tieteenaloilla – kasvatustiede, kotitaloustiede ja käsityötiede sekä
kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus – toteutetaan monipuolista ja laaja-alaista
opettajankoulutustehtävää. Osastossa voi suorittaa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon
varhaiskasvatuksessa ja valmistua lastentarhanopettajaksi. Kasvatustieteen maisterin
tutkinnon voi suorittaa pääaineena kasvatustiede, kotitaloustiede ja käsityötiede. Kasvatustiede
pääaineena tuottaa luokanopettajan kelpoisuuden ja kotitaloustiede tai käsityötiede pääaineena
aineenopettajakelpoisuuden.
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2.2 Yhteystiedot
Joensuun kampus
Käyntiosoite:
Borealis, Yliopistokatu 7, 80100 JOENSUU
Postiosoite:
Itä-Suomen yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen
osasto, Joensuun kampus, PL 111, 80101 JOENSUU
Sähköposti:
etunimi.sukunimi(at)uef.fi
Puhelin:
0294 45 1111/vaihde
Savonlinnan kampus
Käyntiosoite:
Kuninkaankartanonkatu 7, 57100 Savonlinna
Postiosoite:
Itä-Suomen yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen
osasto, Savonlinnan kampus, PL 86, 57101 Savonlinna
Sähköposti:
etunimi.sukunimi(at)uef.fi
Puhelin:
0294 45 1111/vaihde
Osastonjohtaja: professori Tuula Keinonen, puh. 0294 45 2587 (huone F222, Futura,
Joensuu),
Osaston varajohtaja: yliopistonlehtori Timo Tossavainen, puh. 050 3218972 (huone A 210c,
Savonlinna)
Hallintopalvelukeskus
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 yhteystiedot
Joensuun kampus:
Johtava hallintopäällikkö Kari Korhonen, puh. 0294 45 2002 (huone 111, Borealis)
Opintopäällikkö Satu Kouki, puh. 0294 45 2003 (huone 110, Borealis)
Amanuenssi (jatkokoulutusasiat) Kaisu Kortelainen, puh. 0294 45 2005 (huone 306, Borealis)
oa. Opintokoordinaattori (todistukset) Soile Autti, puh. 0294 45 2033 (huone 216, Futura)
Amanuenssi (luokanopettajakoulutus, luokanopettajan ja matemaattisten aineiden opettajan
koulutus) Anne Pitkänen, puh. 0294 45 2037 (huone 381, Futura) työvapaalla; sijainen Emma
Hahl
Suunnittelija (kansainväliset asiat) Juuso Loikkanen, puh. 0294 45 2052 (huone 104, Borealis)
opintovapaalla 31.12.2015; Milena Fayt
Opintosihteeri (aineenopettajan pedagogiset opinnot) Riitta-Liisa Mustonen, puh. 0294 45 2039
(huone 114b, Futura)
Opintosihteeri (luokanopettajakoulutus) Arja Vihermäki, puh. 0294 45 2049 (huone 114c,
Futura)
Opintosihteeri (todistukset) Päivi Multanen, puh. 0294 45 2206 (huone 305, Borealis)
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Savonlinnan kampus:
Hallintopäällikkö (Savonlinnan kampuksen yhteyshenkilö) Päivi Peltoperä, puh. 0294 45 2795
(huone A138)
Amanuenssi (opintoasiat) Elli Putto, puh. 0294 45 2044 (huone A 134a)
Amanuenssi (opintoasiat) avoinna, puh. 0294 45 2798 (huone A135)
Osastosihteeri (opintoasiat) Helena Kauppinen, puh. 0294 45 2791 (huone A 135a)
Opintosihteeri (opintoasiat) Paula Mikkonen, puh. 0294 45 2793 (huone A 135)
Toimistosihteeri (talousasiat) Päivi Linnamurto, puh. 0294 45 2036 (huone A 134)
Opetus- ja tutkimushenkilöstön yhteystiedot
Opetus- ja tutkimushenkilöstön yhteystiedot löytyvät yliopiston verkkosivuilta osoitteesta
www.uef.fi/filtdk/yhteystiedot/skope/joensuu-opetus-ja-tutkimushenkilosto
www.uef.fi/filtdk/yhteystiedot/skope/savonlinna-opetus-ja-tutkimushenkilosto
http://www.uef.fi/yhteystiedot (puhelinluettelo).

ja
tai
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3 Opintojen ohjaus
Opintojen ohjaus kuuluu koko henkilökunnalle. Opintojen ohjauksen tavoitteena on auttaa
opiskelijaa etenemään opinnoissaan tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä ja valmistumaan
tavoiteajassa. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija sitoutuu yliopistoyhteisöön ja opiskeluun.
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/uudelle-opiskelijalle, josta löytyy tietoa kaikista opiskelijaelämään
liittyvistä asioista.
Opiskeltavia aineita ja koulutuksia koskevat tiedot löytyvät WebOodin oppaista.
Opetussuunnitelmat on tallennettu pdf-muodossa myös verkkosivuille osoitteeseen
www.uef.fi/fi/filtdk/opinto-oppaat. Kieli- ja viestintäopintoja koskevia tietoja saa kielikeskuksen
toimistosta ja verkkosivuilta.

3.1 Opinto- ja opetuspalveluiden antama neuvonta ja ohjaus
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 Carelian 1. kerroksessa. Savonlinnan palvelupiste on huoneessa
SOKL A215. Lisätietoja osoitteessa www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-tukipalvelut

3.2 Tiedekunnan ja osaston antama neuvonta 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.
Oppiainetuutori ja HOPS-ohjaaja
·
uusien opiskelijoiden perehdyttäminen yliopisto-opintoihin
·
uusien opiskelijoiden HOPS-ohjaus
Opetushenkilökunta
·
omaan oppiaineeseen ja opetukseen liittyvä neuvonta ja ohjaus
·
oman oppiaineen opintojaksojen korvaavuuksista ja hyväksilukemisista
vastaaminen
·
oman oppiaineen opintokokonaisuuksien sisällöistä vastaaminen
Amanuenssit Emma Hahl (Joensuu) ja Elli Putto (Savonlinna)
·
yleinen tiedotus, neuvonta ja opinto-ohjaus
·
tutkinnon rakenteeseen ja tutkinnon hakemiseen liittyvä neuvonta
·
opintokokonaisuudet ja tutkinnon hakulomakkeiden vastaanottaminen (Joensuun
kampus)
·
tutkintotodistukset ja Diploma Supplementit (Savonlinnan kampus)
·
opetussuunnitelma ja -ohjelma
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·
·

opetusharjoittelu (Savonlinnan kampus)
muualla suoritetut opinnot (pois lukien kieli- ja viestintäopinnot)

Opintosihteerit Riitta-Liisa Mustonen, Arja Vihermäki (Joensuu) ja Paula Mikkonen
(Savonlinna)
·
yleinen opintoneuvonta
·
opintosuoritusten rekisteröinti
·
opintokokonaisuuksien koonti
·
pro gradu -tutkielmien palautus, tarkastusprosessit ja arvostelupäätökset
·
tutkintojen hakuun liittyvä ohjaus ja neuvonta (Joensuun kampus)
·
lukuvuosi/kausi ilmoittautumiseen liittyvät asiat (Savonlinnan kampus)
·
virallinen opintorekisteriote ja opiskelutodistus
·
työelämäharjoittelun H4 järjestelyt (Joensuun kampus)
·
yleisen tentin järjestäminen
·
WebOodi: opetussuunnitelma- ja ohjelmatietojen rekisteröinti, ilmoittautumiset
Osastosihteeri Helena Kauppinen (Savonlinna)
·
opetusohjelma
Opintokoordinaattori Soile Autti (Joensuu)
·
opintoneuvonta ja -ohjaus
·
tutkintotodistukset ja Diploma Supplementit
·
erillis- ja vastaavuustodistukset
Hallintopäällikkö Päivi Peltoperä (Savonlinna)
·
tutkintotodistukset, Diploma Supplementit ja erillistodistukset
·
opiskelijavaihto
·
JOO-opinnot (Joensuun ja Savonlinnan kampukset)

3.3 HOPS ja sen laatiminen
Opintojen ohjattu suunnitteleminen on kaikille uusille opiskelijoille pakollista. Opintoihin kuuluu
opintojakso Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 1—2 opintopistettä. Opintojaksoon
sisältyy oppiainetuutorin antamaa kontaktiopetusta ja henkilökohtaista ohjausta sekä itsenäistä
työskentelyä. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa suunnittelemaan ja aikatauluttamaan
opintojaan, jotta opintoaika ja -tuki riittäisivät sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon
suorittamiseen. Opintosuunnitelmassa määritellään suoritettavat opinnot ja niiden
suorittamisaikataulu. HOPSia on syytä päivittää aina, kun suunnitelmat tai opetussuunnitelma
muuttuvat.
HOPS pitää sisällään suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta. Ensimmäisenä
opiskeluvuotena laaditaan HOPS silmällä pitäen kandidaatin tutkintoa. Oppiainetuutori käy
HOPS-keskustelun, ohjaa opiskelijoiden HOPSin tekemistä ja kommentoi/hyväksyy HOPSit.
Kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa on hyvä laatia uusi HOPS maisterin tutkintoa varten.
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HOPS laaditaan WebOodissa OodiHops-työkalulla. Uusille opiskelijoille järjestetään HOPSohjausta oppiainetuutorin johdolla. Vanhat opiskelijat voivat ottaa HOPS-asioissa yhteyttä
amanuenssiin. Tarkempia tietoja HOPSista löytyy osoitteesta www.uef.fi/filtdk/hops.
HOPSin hyväksymisen jälkeen opiskelijalle annetaan merkinnät seuraavista opintojaksoista:
·
1131000 Yliopisto-opinnot käyntiin (1 op)
·
2310101 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu (1—2 op)
Oppiainetuutorit
Uusien opiskelijoiden oppiainetuutorit ilmoitetaan Yliopisto-opinnot käyntiin -opintojakson
alussa ja tiedekunnan verkkosivuilla www.uef.fi/filtdk/hops.

3.4 Tiedonlähteet
·

·
·
·

·

·
·

WebOodi: kaikki opinto-oppaat ja opintojaksokuvaukset löytyvät WebOodista
(https://weboodi.uef.fi/weboodi/). WebOodissa kannattaa ensimmäiseksi perehtyä
oman pääaineen tutkintorakenteeseen. WebOodissa on myös tiedot tenteistä ja
annettavasta opetuksesta.
Yliopiston verkkosivut: soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen
osaston yleisistä opintoasioista löytyy tietoa osoitteesta www.uef.fi/filtdk/opiskelu.
Sähköpostitiedotuslistat ja Moodle-alustat: oppiaineiden omilla tiedotuslistoilla tai
Moodle-alustoilla ilmoitetaan opintoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Osaston opinto-opas: opas sisältää tietoa mm. opintokäytännöistä, tutkielmista,
työharjoittelusta
ja
ulkomailla
opiskelusta.
Opas
löytyy
osoitteesta
www.uef.fi/filtdk/opinto-oppaat.
Opiskelijan opas: oppaassa on tietoa yliopistossa opiskelusta, opiskelijalle tarjolla
olevista palveluista sekä muista tärkeistä opiskelijaelämään liittyvistä asioista. Opas
löytyy osoitteesta www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-opas.
Ilmoitustaulut: ilmoitustauluilla on tietoja mm. opintoihin liittyvistä ajankohtaisista
asioista ja tenttituloksista.
Info-tv: tiedotetaan ajankohtaisista asioista.
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4 Opinto-oikeudet
Opiskelija saa opiskelijavalinnassa opinto-oikeuden pääsääntöisesti sekä kandidaatin että
maisterin tutkintoon siinä pääaineessa tai koulutusohjelmassa, johon hänet on valittu.
Lastentarhanopettajakoulutuksessa opiskelijat saavat opinto-oikeuden kandidaatin tutkintoon.
Monet filosofisen tiedekunnan oppiaineista on vapaasti valittavissa sivuaineiksi. Joihinkin
oppiaineisiin otettavien sivuaineopiskelijoiden määrää kuitenkin rajoitetaan tai opinto-oikeutta
on haettava sivuaineen valintakokeessa.

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 opinto-oikeuden 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. Kandidaatin tutkinto suositellaan
suoritettavaksi minimilaajuudessaan. Kandidaatin tutkintoon liitettyjä opintoja ei voi käyttää
maisterin tutkintoon. Syventäviä opintoja ei voi liittää kandidaatin tutkintoon.
Sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on yhteensä
viisi vuotta. 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).
Tieteellisiä jatkotutkintoja ovat kasvatustieteen lisensiaatin tutkinto (KL) ja kasvatustieteen
tohtorin tutkinto (KT). Jatkotutkintojen opetussuunnitelma on laadittu erilliseksi oppaaksi, jota on
saatavilla hallintopalvelukeskuksesta tai osoitteesta www.uef.fi/filtdk/jatkokoulutus.
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4.2 Tutkintojen pää- ja sivuaineet sekä muut opinnot
Koulutus
- pääaine

Orientaatio-, kieli- ja
viestintäopinnot

Pääaineen
perus- ja
aineopinnot

Pääaineen
syventävät
opinnot

Sivuaineopinnot
(+ vapaasti
valittavia
opintoja)

Opettajankoulutus
(tutkintoasetus
19 §)

Joensuun kampus
Luokanopettajakoulutus
-kasvatustiede

21 op

65 op

85 op

I) 60 op
monialaiset opinnot
II) joko 60
op tai 2 x
25 op
(+ vap.val.
opintoja)

- opettajan
pedagogiset
opinnot 60
op (sisältyvät pääaineopintoihin)
-monialaiset
opinnot
60 op

Luokanopettajan
ja matemaattisten
aineiden
opettajan
koulutus
-kasvatustiede

21 op

65 op

85 op

I) 60 op
monialaiset opinnot
II) 60 op
matematiikka, fysiikka tai
kemia
(+vap.val.
opintoja)

- opettajan
pedagogiset
opinnot 60
op (sisältyvät pääaineopintoihin)
-monialaiset
opinnot
60 op

Savonlinnan kampus
Luokanopettajakoulutus
-kasvatustiede

20 op

65 op

85 op

I) 60 op
monialaiset opinnot
II) joko 60
op tai 2 x
25 op
(+ vap.val.
opintoja)

- opettajan
pedagogiset
opinnot 60
op (sisältyvät pääaineopintoihin)
- monialaiset
opinnot
60 op

Kotitalousopettajakoulutus

20 op

75 op

85 op

I) 60 op
opettajan
pedagogi-

-opettajan
pedagogiset
opinnot
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-kotitaloustiede

Käsityönopettajakoulutus
-käsityötiede,
tekstiilityö

20 op

75 op

85 op

Lastentarhanopettajakoulutus
-kasvatustiede,
erityisesti
varhaiskasvatus

15 op

80 op

-

set opinnot
II) joko 60
op tai 2 x
25 op (+
vap.val.
opintoja)
I) 60 op
opettajan
pedagogiset opinnot
II) joko 60
op tai 2 x
25 op
(+ vap.val.
opintoja)
I) 60 op
ammatilliset opinnot
II) 25 op

60 op

-opettajan
pedagogiset
opinnot
60 op

-ammatilliset
opinnot
60 op

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. ylimääräiset
kielikeskusopinnot, akateemiset opiskelutaidot)

pää- tai sivuaineiden ylimääräiset opinnot, joita ei ole liitetty mihinkään
opintokokonaisuuteen

ulkomailla suoritetut opinnot, mikäli niillä ei korvata pakollisia opintoja.
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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
kasvatustieteellisellä alalla viisi lukuvuotta. Alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen
tavoiteaika on kasvatustieteellisellä alalla kolme lukuvuotta. Ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittamisen tavoiteaika on kasvatustieteellisellä alalla kaksi 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
ilmoittautuminen.

ja

poissaoloista:

www.uef.fi/opiskelu/opiskeluoikeus-ja-

Lisäajan hakeminen
Mikäli opintoaika loppuu eikä opiskelijalla ole lakiin perustuvaa poissaolon syytä, lisäaikaa on
haettava filosofisen tiedekunnan dekaanilta. Lisäaikahakemuksen liitteeksi vaaditaan
opintosuunnitelma ja selvitys opintojen viivästymiseen vaikuttaneista syistä. Hakemus
toimitetaan tiedekuntaan.
Lisäajan hakemiseen liittyvistä menettelytavoista (myös hakulomake) on lisätietoja osoitteessa
www.uef.fi/fi/opiskelu/opintoaikojen-rajaaminen-ja-lisaaika.
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 täydennyskoulutuksena ja avoimen yliopiston opintoina niiltä osin kuin se on
mahdollista.
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4.4 Kieli- ja viestintäopinnot
Kielikeskus vastaa seuraavista kieli- ja viestintäopinnoista:
8013053
8012054
8011125
8011101

Academic English for Educational Sciences, 3 op
Ruotsia kasvatustieteiden opiskelijoille, kirjallinen ja suullinen taito, 4 op
Kirjoitusviestintää kasvatustieteiden opiskelijoille, 3 op
Puheviestintää kasvatustieteiden opiskelijoille, 3 op

Kieliopinnot on mahdollista suorittaa kielikeskuksen järjestämillä opintojaksoilla tai AHOT-näyttökokeilla, 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.
Itä-Suomen yliopiston kielikeskus järjestää tutkinnon edellyttämän vieraan kielen opetuksen ja
siihen sidoksissa olevat AHOT -näyttökokeet vain englannin kielessä. Silloin kun tiedekunta tai
sen yksikkö hyväksyy opiskelijan tutkinnon vieraaksi kieleksi jonkin muun kielen, kuten saksa
tai ranska, opiskelijalla tulee olla vastaavan laajuiset, sisältöiset ja tasoiset korkeakoulussa suoritetut kyseisen vieraan kielen opinnot, joiden perusteella hän hakee korvaavuutta AHOT-menettelyllä.
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.
Suomalainen peruskoulu (äidinkieli
suomi)
Suomalaisen
lukion
oppimäärä
(äidinkieli suomi)
Suomalainen
ylioppilastutkinto
(äidinkieli suomi)
IB/EB/RB-tutkinto + suomen kielellä
suoritettu ylioppilastutkinto ja hyväksytty arvosana suomi äidinkielenä
-kokeessa
Koulusivistyskieli ei ole suomi
IB/EB/RB-tutkinto, johon sisältyy
suomi L1 -aineena
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Vapautus
kieliopinnoista
(II kotimainen
vieras kieli)
ei myönnetä

Kypsyysnäyte
kieli,
suomeksi

ei myönnetä

suomeksi

ei myönnetä

suomeksi

ei myönnetä

suomeksi

yliopisto
määrää
kielitaidon tai vapauttaa

yliopiston määräämällä
kielellä

Vieraskielinen peruskoulu
Suomalainen ylioppilastutkinto, johon
sisältyy suomi toisena kielenä -koe

yliopisto
määrää
kielitaidon tai vapauttaa
yliopisto
määrää
kielitaidon tai vapauttaa

yliopiston määräämällä
kielellä
yliopiston määräämällä
kielellä

Filosofisen tiedekunnan dekaani voi 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 / pääaineen vaihto
Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijalla on oikeus tehdä vain ne tutkinnot, joita suorittamaan
hänet on opiskelijavalinnassa valittu. Tutkinto voidaan myöntää vain pääaineesta. Soveltavan
kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa ei ole mahdollista vaihtaa pääainetta.
Luokanopettajakoulutuksen opiskelija voi hakea siirtoa kampukselta toiselle.
Yleensä pääaineesta tai koulutuksesta toiseen vaihto tapahtuu erillisvalinnan siirto-haun kautta,
joista on tarkempaa tietoa yliopiston Hae opiskelijaksi -sivustolla http://hae.uef.fi/erillishaku.
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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/sivuaineopinnot.

5.1 Osaston tarjoama sivuaineopetus
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston sivuainetarjonta vahvistetaan
vuosittain. Sivuaineiden valintaperusteet ja ryhmäkoko määritellään ennen hakuajan alkamista.
Osaston sivuainetarjonta on esitelty tarkemmin kohdassa 7.

5.2 Avoimen yliopiston tarjoamat sivuaineopinnot
Opiskelijoiden on mahdollista valita sivuaineopintoja Avoimesta yliopistosta. Tarkempia tietoja
löytyy yliopiston verkkosivuilta https://www.uef.fi/fi/opiskelu/opinnot

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 puolleta, jos haettua oppiainetta on tarjolla kotiyliopistossa. Lisäksi
haettavat JOO-opinnot eivät saa ylittää opiskelijan muiden opintojen kanssa suoritettavan
tutkinnon vähimmäislaajuutta. Hakemuksen puoltokäsittelyssä arvioidaan haettavien JOOopintojen 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).
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Opinto-oikeutta haetaan yliopistojen yhteisellä JOO-hakulomakkeella, jonka saa tulostettua
Joopas-palvelun verkkosivuilta osoitteesta https://confluence.csc.fi/display/JOO/JOOPAS.
Hakemukseen tulee liittää hyväksytty HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma) ja
opintosuoritusrekisteriote. Hakuaika Itä-Suomen yliopiston puoltokäsittelyä varten päättyy
vuosittain 31.3. ja 30.9. Hakulomake 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, suurryhmä- ja pienryhmäopetusta, omatoimista
perehtymistä kirjallisuuteen, kirjatenttejä, harjoituksia, esseitä, oppimispäiväkirjoja,
työpajatyöskentelyä, 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 %, mutta
opintojaksolle määritellyt tehtävät on suoritettava hyväksytysti. Jos jollakin opintojaksolla on
tästä poikkeava läsnäolovelvollisuus, se on kirjattu opetusohjelmaan, opetussuunnitelmaan tai
harjoittelusuunnitelmaan.
Alla joitakin yleisiä määritelmiä opetussuunnitelmassa olevista yleisimmistä suoritustavoista 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. Opinnot
sisältävät runsaasti erilaisia harjoituskursseja, joiden suorittaminen vaatii läsnäoloa (usein 80 %
kontaktiopetustunneista) sekä annettujen tehtävien suorittamista.
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.
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.
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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.
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 esitysjärjestys muuttuisikin
·
on asiatyylinen ja kieliasultaan korrekti.
Opintopiiri
Opintopiirillä tarkoitetaan opiskelumuotoa, jossa vapaasti muodostettu opiskelijaryhmä korvaa
kirjatenttisuorituksen 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. Loppuraportin viimeinen jättöpäivä on sama kuin ko. oppiaineen yleiset
tenttipäivät.
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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 ryhmätyönä tehtävä työ.
Opetusharjoittelu
Opetusharjoittelu on vuosittain hyväksyttävän harjoittelusuunnitelman mukaista ohjattua
opetusharjoittelua, joka suoritetaan opetussuunnitelman mukaisessa harjoittelupaikassa.
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.
Työpajatyöskentely
Työpajatyöskentelyssä opiskelijat suunnittelevat, valmistelevat ja toteuttavat esim.
pedagogisesti tavoitteellisen luovan toiminnan hankkeen, projektin, tapahtuman tms.
Työpajatyöskentelyssä olennaista on dialogisen käyttäytymisen ja toimintatapojen oppiminen.

6.1.1 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 §)
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 §).
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6.1.2 Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö alkuperäisyyden
tarkastuksessa
Rehtorin 18.12.2014 allekirjoittaman päätöksen mukaan Itä-Suomen yliopistossa valmistuville
alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetöille sekä lisensiaatintutkimuksille ja
väitöskirjoille
tulee
tehdä
alkuperäisyyden
tarkastus
käyttäen
sähköistä
plagiaatintunnistusjärjestelmää 1.1.2016 alkaen. Velvoittavaa käyttöönottoa edeltää
siirtymäaika, jolloin järjestelmää voi käyttää opinnäytetöiden alkuperäisyyden tarkastukseen.
Plagiaatintunnistusjärjestelmä halutaan nähdä ennen kaikkea opetuksen ja ohjauksen
työvälineenä, jolla voidaan tukea hyvän tieteellisen käytännön toteuttamista
kirjoitusprosessissa.
Opettajat voivat käyttää sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää valitsemillaan opintojaksoilla.
Opiskelija voi käyttää sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää itsenäisesti omien kirjallisten
töidensä alkuperäisyyden tarkastamiseen Moodlen kurssilla Opiskelija Turnitin / Student
Turnitin.
Opiskelijoita on kohdeltava yhdenvertaisesti. Sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää
käytetään ryhmäopetuksessa koko ryhmän töiden tarkastamiseen. Järjestelmää voidaan
kuitenkin käyttää alkuperäisyyden tarkastukseen aina, kun herää perusteltu epäily plagioinnista.
Myös aiemmin hyväksytty opinnäyte tai opintosuoritus voidaan jälkikäteen tarkastaa
järjestelmässä.
Ks. ohjeet: http://www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus
www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus
Lisätietoja opetuksen ja opiskelun eettisistä ohjeista on verkossa:
www.uef.fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet

6.2 Tenttikäytännöt ja yleisiin kuulusteluihin ilmoittautuminen
Luentokuulustelut
Luentokuulustelujen päivät ilmoitetaan opetussuunnitelmassa, -ohjelmassa tai opetuksen
alussa. 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 www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-tentti
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Yleinen kuulustelu
Joitakin opintojaksoja voi tenttiä tiedekunnan yleisissä kuulusteluissa. Kuulusteluun saavat
osallistua vain läsnäolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat.
Tenttiin ilmoittautuminen ja ilmoittautumisen peruminen
Luento- tai harjoituskurssin loppukuulusteluun ei tarvitse ilmoittautua, ellei toisin ilmoiteta.
Yleisiin kuulusteluihin ilmoittaudutaan WebOodissa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.
Perjantaina järjestettävään kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään tenttiä edeltävän viikon
tiistaina klo 23.55. (Tutkintosääntö, 31 §). Jos opiskelija ei pääsee osallistumaan tenttiin, hänen
tulee itse perua tenttiin ilmoittautuminen. Yleiseen kuulusteluun ilmoittautuminen perutaan
WebOodissa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisajan päätyttyä perumisesta
on ilmoitettava suoraan tentaattorille (esim. sairastuminen).
Sähköisen tentin tenttiaika tulee varata vähintään vuorokautta aikaisemmin (maanantain
tenttiaika viimeistään edellisenä perjantaina klo 16.00 mennessä). Opiskelija voi varata itselleen
sopivan tenttiajan tai perua varaamansa ajan Itä-Suomen yliopiston tunnuksillaan osoitteessa
https://stentti.uef.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä perumisesta on ilmoitettava suoraan
tentaattorille (esim. sairastuminen).
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston yleiset kuulustelupäivät lv.
2015 – 2016
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 2015
pe 21.8. sali C1 (Joensuu);
A216 (Savonlinna)
pe 18.9. sali C1 (Joensuu);
A216 (Savonlinna)
pe 23.10. sali C1 (Joensuu);
A216 (Savonlinna)
pe 20.11. sali C1 (Joensuu);
A216 (Savonlinna)
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Kevät 2016
pe 22.1. sali C1 (Joensuu);
A216 (Savonlinna)
pe 19.2. sali C1 (Joensuu);
A216 (Savonlinna)
pe 18.3. sali C1 (Joensuu);
A216 (Savonlinna)
pe 22.4. sali C1 (Joensuu);
A216 (Savonlinna)

pe 20.5. sali C1 (Joensuu);
A216 (Savonlinna)

pe 18.12. sali C1 (Joensuu);
A216 (Savonlinna)

pe 17.6. sali C1 (Joensuu);
A216 (Savonlinna)
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.
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 §)
WebOodiin merkitään tieto sekä hyväksytyistä että hylätyistä suorituksista. Ilmoitustaululle
toimitetaan tieto arvosanajakaumasta, hylättyjen lukumäärästä sekä siitä, milloin ja missä
opiskelijalla on tilaisuus tutustua opintosuorituksensa arviointiin (Tutkintosääntö 34 §).
Arvosanajakauma ilmoitetaan vain, jos tentin suorittajia on vähintään viisi. Tenttiin osallistunut
opiskelija voi arvosanan saatuaan käydä keskustelemassa opintosuorituksensa arvioinnista
opettajan kanssa hänen vastaanottoaikanaan tai erikseen sovittuna muuna aikana.
Sähköisen tentin tulosten julkistamisesta on ohjeistettu erikseen. Lisätietoja on yliopiston
verkkosivuilla www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-tentti
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
oikeudet-ja-velvollisuudet.

ja

velvollisuuksista

www.uef.fi/fi/opiskelu/opiskelijan-
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6.3 Erityisjärjestelyjen hakeminen filosofisessa tiedekunnassa
Opiskelija, jolla on jokin este tai vamma, voi hakea oikeutta erityisjärjestelyihin. Erityisjärjestelyt
voivat koskea valintakoetta ja/tai opintojen suorittamista ja ne voivat olla esimerkiksi
mahdollisuus lisäaikaan tentissä, mahdollisuus tenttiä suullisesti tai rauhallisessa tilassa,
mahdollisuus lisävalaistukseen, mahdollisuus saada luentomateriaali etukäteen, sähköisessä
muodossa tai isommalla fontilla, vaihtoehtoinen suoritustapa (esim. suullinen tentti, kotitentti),
mahdollisuus tietokoneen tai muun apuvälineen käyttöön tai mahdollisuus tulkin tai
henkilökohtaisen avustajan apuun.
Erityisjärjestelyjä
haetaan
lomakkeella,
jonka
saa
osoitteesta
www.uef.fi/opiskelu/erityisjarjestelyjen-hakeminen. Liitteeksi vaaditaan lääkärin, psykologin,
puheterapeutin tai muun asiantuntijan alkuperäinen lausunto. Hakemus palautetaan
opintopäällikkö Satu Koukille (Joensuun kampus) tai hallintopäällikkö Päivi Peltoperälle
(Savonlinnan kampus). Päätöksen erityisjärjestelyjen myöntämisestä tekee tiedekunnan
opintopäällikkö Satu Kouki. Päätöksestä voi valittaa.
Päätös annetaan tiedoksi opiskelijalle ja sen osaston kansliaan, jossa hän opiskelee.
Lääkärintodistukset ym. hakemuksen liitteenä toimitettu materiaali palautetaan opiskelijalle.
Päätöksessä ei mainita syytä, jonka vuoksi opiskelija on saanut oikeuden erityisjärjestelyihin.
Opiskelijan vastuulla on kertoa myönnetyistä erityisjärjestelyistä opettajille. Erillisjärjestelyjen
syytä ei tarvitse kertoa. Tieto myönnetyistä erityisjärjestelyistä tallennetaan myös WinOodiin,
josta hallintopalvelukeskus voi tarvittaessa tarkistaa tiedot.
Lisätietoja: www.uef.fi/opiskelu/erityisjarjestelyjen-hakeminen
Joensuun kampus
Satu Kouki
puh. 0294 45 2003
sähköposti satu.kouki(at)uef.fi
huone: Borealis 110
Savonlinnan kampus
Päivi Peltoperä
puh. 0294 45 2795
sähköposti paivi.peltopera(at)uef.fi
huone: A138

32 Filosofinen tiedekunta

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. Tällöin 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.
Opiskelijan tulee ilmoittaa tenttipaikkakunta.

6.5 Opintosuoritusten ja -kokonaisuuksien arvostelu ja
rekisteröinti
6.5.1 Opintosuoritusten arvostelu
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. (Tutkintosääntö, 32 §)
Opintojakson sisältö, oppimistavoitteet, arvosteluperusteet ja läsnäolovaatimukset esitellään
ensimmäisellä opintokerralla. Filosofisessa tiedekunnassa arvostelun lähtökohta on, että
opintosuorituksen hyväksyminen edellyttää, että opiskelija saavuttaa noin puolet
enimmäispistemäärästä tai erinomaiseen suoritukseen vaadittavasta osaamisesta. Alin
hyväksytty arvosana on 1 = välttävä. Opintojakson arvosteluperusteet kerrotaan
opintojaksokuvauksessa.
Arvosanaluonnehdinnat
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.
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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.
Jos tenttijöitä on alle 5, arvosanajakaumaa ei toimiteta ilmoitustaululle. Tenttiin osallistunut
opiskelija voi arvosanan saatuaan käydä keskustelemassa opintosuorituksensa arvioinnista
opettajan kanssa hänen vastaanottoaikanaan tai erikseen sovittuna muuna aikana.
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 opintosihteeriltä.
Opintosuoritusten tulokset säilytetään tiedekunnan hallintopalvelukeskuksessa 10 vuoden ajan
ja opintosuoritusrekisterissä pysyvästi.

6.5.3 Opintokokonaisuuksien arvostelu
Opintokokonaisuuksien
suoritukset
painotettuna keskiarvona 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

arvostellaan

opintojaksojen

opintopistemäärillä

välttävä
tyydyttävä
hyvä
kiitettävä
erinomainen

Numeerisesti arvostellun opintojakson arvosana kerrotaan opintopistemäärällä. Kerrotut
arvosanat
lasketaan
yhteen
ja
summa
jaetaan
näiden
opintojaksojen
kokonaisopintopistemäärällä. Hyväksytty-arvosanalla arvosteltuja opintojaksoja ei oteta
huomioon loppuarvosanaa laskettaessa.
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Jos johonkin opintokokonaisuuteen kuuluvista opinnoista yli puolet opintopistemäärästä on
arvosteltu tai hyväksiluettu arvosanalla hyväksytty, kokonaisuuden arvosanaksi tulee hyväksytty
ellei opetussuunnitelmassa ole toisin ilmoitettu.
Tutkinnon pääaineen arvostelu
Kandidaatin tutkintotodistukseen merkitään pääaineen perus- ja aineopintojen arvolauseet.
Maisterin tutkinnon pääaineen arvolause määräytyy syventävissä opinnoissa suoritettujen
pääaineopintojen painotetun keskiarvon mukaan.

6.5.4 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
www.uef.fi/filtdk/opintokokonaisuuksien-sulkeminen.
Kunkin opintokokonaisuuden vaatimukset vahvistetaan opetussuunnitelmassa. Vaatimukset
voivat siis muuttua, kun opetussuunnitelma vaihtuu.
Tieto siitä, mitkä opintojaksot opintokokonaisuuteen vaaditaan pakollisina ja mitä siihen voi
liittää valinnaisina opintoina, näkyvät oppiaineen oppaassa WebOodissa.

6.5.5 Perustutkintokoulutuksen opinnäytetyöt
Kandidaatintutkielma
Alempaa korkeakoulututkintoa varten opiskelijan on laadittava pääaineensa aineopintoihin kuuluva 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.
Kandidaatintutkielman 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.
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Koulusivistyskieli on suomi, jos yksikin alla mainituista ehdoista täyttyy
Suomalainen peruskoulu (äidinkieli suomi)
Suomalaisen lukion oppimäärä (äidinkieli suomi)
Suomalainen ylioppilastutkinto (äidinkieli suomi)
IB/EB/RP-tutkinto + suomen kielellä suoritettu ylioppilastutkinto + hyväksytty arvosana ”suomi äidinkielenä” -kokeessa
Koulusivistyskieli ei ole suomi
IB/EB/RB-tutkinto, johon sisältyy suomi L1 -aineena
Vieraskielinen peruskoulu
Suomalainen ylioppilastutkinto, johon sisältyy suomi toisena kielenä -koe

Kypsyysnäyte
suomeksi
suomeksi
suomeksi
suomeksi

yliopiston määräämällä kielellä
yliopiston määräämällä kielellä
yliopiston määräämällä kielellä

Kypsyysnäytteen kieltä koskeva vapaamuotoinen hakemus osoitetaan dekaanille ja jätetään
tiedekunnan opintopäällikölle.
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
www.uef.fi/fi/kielikeskus/kypsyysnayte.

ohjeistus

on

kielikeskuksen

verkkosivulla

Tutkielman jättäminen
Seminaarissa saamansa palautteen ja korjausehdotusten perusteella opiskelijalla on mahdollisuus korjata tutkielmaansa. Kandidaatin tutkielman 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 kaksi vuotta tutkielman ohjaajan huoneessa.
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Opiskelija vastaa opinnäytteensä alkuperäisyydestä. Itä-Suomen yliopistossa valmistuville
alemman korkeakoulututkinnon opinnäytteille tulee tehdä alkuperäisyyden tarkastus käyttäen
sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää 1.1.2016 alkaen. Velvoittavaa käyttöä edeltää siirtymäaika, jolloin järjestelmää voi käyttää opinnäytetöiden alkuperäisyyden tarkastukseen.
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 tutkielma 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 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. Filosofisessa tiedekunnassa
opiskelijoiden yhteistyö voidaan osoittaa myös ohjausprosessin aikana.
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. Itä-Suomen yliopistossa valmistuville
ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteille tulee tehdä alkuperäisyyden tarkastus käyttäen
sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää 1.1.2016 alkaen. Velvoittavaa käyttöä edeltää siirtymäaika, jolloin järjestelmää voi käyttää opinnäytetöiden alkuperäisyyden tarkastukseen.
Tarkastajat toimittavat lausunnot hallintohenkilölle, joka huolehtii opiskelijan kuulemisesta tiedekunnan yhteistä vastinelomaketta käyttäen.
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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 ohjaukseen liittyviä näkökohtia
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 voida
luottaa ohjaajan asiantuntemukseen ja häneltä saamiensa neuvojen paikkansapitävyyteen. Ohjaajan tulee puolestaan voida luottaa ohjattavan vilpittömyyteen tutkimuksen teossa, tiedonhankinnassa, tietojen esittämisessä ja ylipäätään tieteellisen tutkimuksen eettisten periaatteiden
noudattamisessa. Mikäli ohjaaja katsoo, että tekeillä oleva tutkielma ylittää hänen asiantuntemuksensa rajat, on hän velvollinen etsimään ohjattavalle toisen ohjaajan. Myös opiskelija voi
vaihtaa ohjaajaa pätevästä syystä, mutta asiasta on sovittava ohjaajan/ oppiaineen professorin
kanssa.
Ennen kuin opiskelija jättää työn tiedekuntaan tarkastettavaksi, työn ohjaajaa 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.
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Maisterin tutkinnon kypsyysnäyte
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 verkko-osoitteesta
www.uef.fi/fi/filtdk/pro-gradu-tutkielma. Suomenkieliseen pro gradu -tutkielmaan liitetään tiivistelmä suomeksi ja englanniksi. Mikäli työ on kirjoitettu ruotsiksi tai vieraalla kielellä, tiivistelmä
kirjoitetaan tutkielman kielellä ja suomeksi. Kun pro gradu tiivistelmineen on hyväksytty, hallintopalvelukeskus tallentaa merkinnän hyväksytystä kypsyyskokeesta.
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.
Koulusivistyskieli on suomi, jos yksikin alla mainituista ehdoista täyttyy
Suomalainen peruskoulu (äidinkieli suomi)
Suomalaisen lukion oppimäärä (äidinkieli suomi)
Suomalainen ylioppilastutkinto (äidinkieli suomi)
IB/EB/RP-tutkinto + suomen kielellä suoritettu ylioppilastutkinto + hyväksytty arvosana ”suomi äidinkielenä” -kokeessa
Koulusivistyskieli ei ole suomi
IB/EB/RB-tutkinto, johon sisältyy suomi L1 -aineena
Vieraskielinen peruskoulu
Suomalainen ylioppilastutkinto, johon sisältyy suomi toisena kielenä -koe

Kypsyysnäyte
suomeksi
suomeksi
suomeksi
suomeksi

yliopiston määräämällä kielellä
yliopiston määräämällä kielellä
yliopiston määräämällä kielellä

Kypsyysnäytteen kieltä koskeva vapaamuotoinen hakemus osoitetaan dekaanille ja jätetään
tiedekunnan opintopäällikölle.
Englanninkielisissä maisteriohjelmissa kypsyyskoe kirjoitetaan englanniksi.
Tutkielman jättäminen ja säilyttäminen
Pro gradu -tutkielma jätetään sähköisesti tarkastettavaksi. Tarkempia ohjeita on verkkosivulla
www2.uef.fi/fi/filtdk/pro-gradu-tutkielma. 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 §.)
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Pro gradu -tutkielman kirjoitusasua koskevat yleiset ohjeet päivitetään tiedekunnan verkkosivuille. Osastoissa ja oppiaineissa voi olla omia tarkentavia ohjeita.
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 tutkielma laji. Tiivistelmä liitetään tutkielmaan nimikelehden jälkeen. Suomenkieliseen pro
gradu -tutkielmaan liitetään tiivistelmä suomeksi ja englanniksi. Mikäli työ on kirjoitettu ruotsiksi
tai vieraalla kielellä, tiivistelmä kirjoitetaan tutkielman kielellä ja suomeksi. Tiivistelmä on yksisivuinen. Tiivistelmäsivun näytöllä täytettävä ja tulostettava pohja on tiedekunnan verkkosivuilla
www2.uef.fi/fi/filtdk/pro-gradu-tutkielma.
Pro gradu -tutkielmat arkistoidaan yliopiston kirjastossa sähköisesti. Tutkielman paperikappaleita voidaan säilyttää myös osaston linjauksen mukaisesti asianomaisen oppiaineen/osaston
kirjakokoelmassa. Opiskelijan valinnan mukaan sähköinen pro gradu julkaistaan avoimesti verkossa tai se on sähköisesti käytettävissä ainoastaan kirjastossa. Tarkempia ohjeita on tiedekunnan verkkosivuilla: www2.uef.fi/fi/filtdk/pro-gradu-tutkielma.
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)
Opinnäytetöiden arviointi
Opinnäytetöiden arvioinnista on erillinen ohje, ks. www2.uef.fi/fi/filtdk/pro-gradu-tutkielma.

6.5.6 Lisätietoja arvostelusta ja oikaisumenettelyt
Lisätietoja arvostelusta
Lisätietoja opintosuoritusten, -kokonaisuuksien ja tutkielmien arvostelusta saa opettajilta,
tiedekunnan www-sivuilta, hallintopalvelukeskuksesta sekä opintorekisteristä. Opintojaksojen ja
-kokonaisuuksien vastuuhenkilöt ovat ko. oppiaineen WebOodin 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 §)
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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
www.uef.fi/filtdk/tutkinnon-haku.
Kandidaatin tutkinnon tulee olla suoritettu ennen maisterin tutkintoa.
Tutkintohakemukset
liitteineen
on
toimitettava
hallintopalvelukeskukseen.
Tutkintohakemuksessa on sitovasti ilmoitettava, mitkä opinnot hakija haluaa sisällyttää
tutkintoon. Tutkintoa haettaessa opintosuoritusrekisteriotteessa tulee olla lopulliset merkinnät
kaikista tutkintoon kuuluvista opintosuorituksista ja opintokokonaisuuksista, myös tutkielmasta.
Tutkintotodistukset pyritään antamaan kolmen viikon sisällä tutkintohakemuksen jättämisestä.
Tutkintojen antaminen kestää pitempään lomakausina.
Tutkintotodistukset luovutetaan tiedekunnan publiikeissa, joita järjestetään lukukausien aikana.
Todistuksen voi noutaa myös muuna aikana hallintopalvelukeskuksesta tai se voidaan toimittaa
postitse kotiosoitteeseen.
Filosofisen tiedekunnan publiikit pidetään lukuvuonna 2015–2016 seuraavasti:
Joensuun kampuksella
Publiikit pidetään auditoriossa AT100 klo 15.00 alkaen seuraavina päivinä:
29.9.2015
15.12.2015
23.2.2016
12.4.2016
24.5.2016.
Jos publiikkiin ilmoittautuu vähemmän kuin viisi opiskelijaa, publiikki perutaan.
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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.
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. 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.
Osaston AHOT-yhteyshenkilöt ovat amanuenssi Emma Hahl, sähköposti emma.hahl(at)uef.fi,
puhelin 0294 45 2037 (Joensuun kampus) ja amanuenssi Elli Putto,
sähköposti
elli.putto(at)uef.fi, puhelin 0294 45 2044.
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Hakulomake ja tiedekunnan AHOT-ohje ovat osoitteessa www2.uef.fi/fi/filtdk/aiemmat-jamuualla-tehdyt-opinnot
Kieli- ja viestintäopintojen hyväksilukemisista vastaa yliopiston kielikeskus. Ohjeet ja lomake
osoitteessa www2.uef.fi/fi/kielikeskus/ahot-korvaavuudet

6.8 Opintopisteet luottamustoimista yliopistolla
Opiskelijat
voivat
saada
opintopisteitä
toiminnastaan
Itä-Suomen
yliopiston
luottamustehtävissä. Tarkempia tietoja löytyy WebOodista https://weboodi.uef.fi/weboodi/

6.9 Harjoittelu
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston kaikkiin koulutuksiin kuuluu
pakollisia harjoittelujaksoja, jotka on vahvistettu kunkin koulutuksen opetussuunnitelmassa.
Opiskeluaikana suoritettava harjoittelu on opiskelijalle erinomainen mahdollisuus soveltaa
teoreettista osaamista käytännössä, kehittää ammattitaitoa, tarkentaa urasuunnitelmia sekä
luoda kontakteja mahdollisiin tuleviin työnantajiin. Koulutuksen aikana ohjattu harjoittelu on yksi
osa opettajaksi kehittymisen tukemista. Harjoittelut tapahtuvat pääasiallisesti tiedekunnan
yhteydessä toimivissa Joensuun ja Savonlinnan normaalikouluissa. Harjoitteluja voidaan
suorittaa myös muissa yliopiston hyväksymissä kohteissa. Lastentarhanopettajakoulutuksen
harjoittelu toteutetaan pääsääntöisesti päiväkodeissa ja esiopetusryhmissä.
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.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/. Kutakin harjoittelua koskeva tieto rikostaustaotteen
tarkastajasta esitetään harjoittelun kuvaustiedoissa WebOodissa.
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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 verkkosivuilla.

6.10 Opiskelu ulkomailla
Opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet päästä ulkomaille vaihtoon. Tarjolla on monia
mahdollisuuksia suorittaa osa opinnoista ulkomaisissa yliopistoissa. Itä-Suomen yliopistolla on
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).
Lopullisen päätöksen vaihto-opiskelupaikasta tekee aina ulkomainen kohdeyliopisto.
Lisätietoja kansainväliseen opiskelijavaihtoon liittyvistä asioista saa yliopiston verkkosivuilta
(www.uef.fi/opiskelu/kansainvalinen-opiskelu), kansainvälisistä
liikkuvuuspalveluista
ja
osastojen kv-yhteyshenkilöiltä. Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston kvyhteyshenkilöt ovat Joensuussa lehtori Helena Hulmi, sähköposti helena.hulmi(at)uef.fi, puhelin
0294 45 2553 ja Savonlinnassa hallintopäällikkö Päivi Peltoperä, sähköposti
paivi.peltopera(at)uef.fi, puhelin 0294 45 2795.
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6.11 Opiskelijapalaute
Filosofinen tiedekunta kannustaa opiskelijoita antamaan palautetta. Opiskelijapalaute
analysoidaan, ja se otetaan huomioon opetussuunnitelmaa ja opetusta kehitettäessä. Opettaja
myös vastaa opiskelijoiden palautteeseen.
Opiskelijoilla on mahdollisuus antaa palautetta usealla eri tavalla. Niistä löytyy tietoa
tiedekunnan verkkosivuilta ja laatukäsikirjasta.
Opiskelijapalautteen yleisin ja suositeltavin tapa on opetustilanteessa suoraan opettajalle
annettava palaute. Tällöin opettaja voi ottaa palautteen huomioon jo kyseisen opintojakson
aikana.
Suoran palautteen rinnalla jokaisella opiskelijalla on käytössään opintojaksokohtainen
palaute (PalauteOodi-järjestelmä), opintopolkupalaute (kysely tietyssä opiskelun vaiheessa:
hakijat, ensimmäisen vuoden opiskelijat, kandipalaute, valmistuneiden kysely ja tohtorikysely)
ja opetussuunnitelmapalaute (kerätään joka kolmas vuosi tai opetussuunnitelmamuutoksen
yhteydessä). Näiden lisäksi tiedekunnalla on avoin sähköinen palautesivusto
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/saadoksensaannot-ja-ohjeet
Reklamointi
Jos opiskelija on tyytymätön soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen 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 intranetista >
Laatutyö.
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7 Koulutusten ja oppiaineiden esittelyt
Ennen 1.8.2014 aloittaneiden opiskelijoiden siirtyminen uuteen opetussuunnitelmaan
Filosofisen tiedekunnan opetussuunnitelmat uudistuivat lukuvuodeksi 2014—2015.
Siirtymäsääntö koskee ennen 1.8.2014 opintonsa aloittaneita.
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.

Luokanopettajakoulutus
sekä
luokanopettajan
ja
matemaattisten
aineiden
opettajankoulutus
Degree Programme in Class Teacher Education and Degree Programme in Class and
Subject Teacher Education
Joensuun kampus
Luokanopettajakoulutuksen sekä luokanopettajan ja matemaattisten aineiden opettajan koulutuksen pääaineena on kasvatustiede. Kasvatustieteeseen perustuu opettajan tehtävien hoitamiselle ja opettajana kehittymiselle tarvittava teoreettinen tietämys. Kasvatustieteen opiskelun
tavoitteena on johdattaa opiskelija ajattelemaan tieteellisesti ja kehittämään tutkivaa työotetta.
Koulutuksissa suoritettavat kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot opiskeltuaan opiskelijalla on jatkokoulutuskelpoisuus kasvatustieteessä.
Molempiin koulutuksiin sisältyy pakollisena sivuaineena perusopetuksessa opetettavien aineiden monialaiset opinnot (60 opintopistettä), jotka yhdessä maisterin tutkinnon ja opettajan pedagogisten opintojen (60 opintopistettä) kanssa tuottavat luokanopettajan kelpoisuuden. Koulutuksissa opettajan pedagogiset opinnot sisältyvät kasvatustieteen perus- ja aineopintoihin sekä
syventäviin opintoihin.
Luokanopettajakoulutuksessa opiskelijat voivat joustavasti suorittaa vapaasti valittavissa sivuaineissa joko kaksi 25 opintopisteen laajuista opintokokonaisuutta tai yhden 60 opintopisteen
laajuisen opintokokonaisuuden. Valitsemalla 60 opintopisteen laajuisen sivuaineen perusopetuksessa opetettavassa aineessa opiskelija saa laaja-alaisen opettajakelpoisuuden eli hän voi
toimia kyseisessä aineessa myös aineenopettajana perusopetuksen vuosiluokilla 1—9.
Luokanopettajan ja matemaattisten aineiden opettajan koulutuksessa suuntaudutaan luokanopetuksen ohella matemaattis-luonnontieteelliseen aineeseen. Opiskelijat suorittavat valintansa
mukaan matematiikan, fysiikan tai kemian 60 opintopisteen laajuisen sivuaineopintokokonaisuuden. Näin opiskelija saa laaja-alaisen opettajakelpoisuuden eli hän voi toimia matematiikan,
fysiikan tai kemian aineenopettajana perusopetuksen vuosiluokilla 1—9.
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Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op
Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon opiskelun tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia
tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin ja perehdyttää opiskelija koulussa opetettavien oppiaineiden perusteisiin. Opiskelija sisällyttää kandidaatin tutkintoon pakollisen sivuaineen perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen
lisäksi kieli- ja viestintäopinnot, pääaineopintoja, suppean (25 op) sivuaineen (luokanopettajakoulutus), joko matematiikan, fysiikan tai kemian suppean (25 op) sivuaineen (luokanopettajan
ja matemaattisten aineiden opettajan koulutus) sekä muita opintoja täydentäen tutkinnon 180
opintopisteen laajuiseksi. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen. Koulutus perustuu tutkimukseen ja alan ammatillisiin käytäntöihin.
Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa selittää kasvatuksen, oppimisen ja opettamisen perusteet ja opetussuunnitelmat kasvatustieteellisen alan käsitteiden avulla ja osallistua
keskusteluun alan aiheista. Opiskelija osaa tehdä eron tieteellisen ajattelun ja arkiajattelun välillä, käyttää kasvatustieteellisen alan tieteellisiä työskentelytapoja ja ratkaista kasvatustieteellisen alan kysymyksiä ja tehdä johtopäätöksiä. Hän osaa käyttää opiskelutaitojaan ja tunnistaa
tutkivan opettajuuden perusteet. Opiskelija osaa soveltaa oppisisältöjä ja pedagogisia malleja
koulutyöhön, hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa opetustyössään sekä viestiä ja keskustella
kasvatustieteen tieteenalasta niin äidinkielellään kuin ruotsin ja englannin kielillä. Luokanopettajakoulutuksen opiskelija osaa keskustella myös sivuaineidensa alaan kuuluvista kysymyksistä, ja luokanopettajan ja matemaattisten aineiden opettajan koulutuksen opiskelija osaa keskustella matematiikan, fysiikan tai kemian alaan kuuluvista yleisluonteisista kysymyksistä. Opiskelija osaa käyttää tietotaitoaan maisteriopinnoissa osaamisensa laajentamiseen.
Kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet teema-alueittain
Opinnot koostuvat neljästä teema-alueesta: vuorovaikutus, oppiva yhteisö, osallisuus ja yhteiskunta sekä ilmaisu ja kulttuuri. Jokaisella teema-alueella on omat osaamistavoitteensa. Opettajan pedagogiset opinnot (P) ja perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien
monialaiset opinnot jakautuvat teema-alueiden sisälle.
Teema-alue: vuorovaikutus
Opiskelija tunnistaa lapsen ja nuoren kehityksen merkityksen opetuksessa ja oppimisessa. Hän
osaa keskustella kokonaisvaltaisesti kasvusta ja oppimisesta, kasvatuksesta ja opetuksesta
sekä kasvattajuudesta ja opettajuudesta. Opiskelija osaa kuvata ja käyttää kasvatustieteen, oppimisen, pedagogiikan ja erityispedagogiikan käsitteitä. Opiskelija osaa selittää vuorovaikutuksen keskeisenä prosessina kasvussa ja kasvatuksessa sekä opetuksessa ja oppimisessa. Opiskelija osaa tunnistaa, analysoida ja soveltaa vuorovaikutuksen eri ulottuvuuksia, muotoja ja keinoja pedagogisessa toiminnassa. Opiskelija ymmärtää opetussuunnitelman merkityksen opettajan työssä ja osaa käyttää opetussuunnitelmaa opetuksessa. Opiskelija tunnistaa tutkivan
opettajuuden periaatteet, hän tunnistaa oppijan oppimisen ja kehityksen kannalta mielekkäitä
tutkimuskohteita, osaa kehittää opetuskäytäntöä peilaten sitä teoriaan ja osaa käyttää kasvatustieteellistä tietoa käytännön tilanteissa. Opiskelija tuntee tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön periaatteet sekä niiden liittymisen oppimisteoreettisiin suuntauksiin. Hän tunnistaa
kaikkialla tapahtuvan oppimisen kouluopetuksen tukena.
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Tähän teema-alueeseen kuuluvat seuraavat opintojaksot:
Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op (P)
Opettajuuden perusteet: Orientaatio opettajuuteen 2 op (P) ja Orientoiva harjoittelu (H1) 3 op
(P)
Tekstitaidot ja kielitieto 5 op
Tutkiva oppiminen luonnontieteiden opetuksessa ja oppimisessa 5 op
Taito- ja taideaineiden pedagogiikan perusteet 1 (TATA 1) 5 op
Teema-alue: oppiva yhteisö
Opiskelija tunnistaa ja osaa huomioida erilaisten oppijoiden tarpeita ja oppimisprosessin jatkumon ohjaamiseen liittyviä toimintatapoja yhteisöllisen oppimisen suunnittelussa ja toteutuksessa eri toiminta- ja oppimisympäristöissä. Opiskelija osaa käyttää opetusteknologioita yhteisöllisen oppimisen välineinä. Opiskelija osaa toimia tasavertaisena ryhmän jäsenenä, tiedostaen oman panoksensa merkityksen ryhmän toiminnalle. Hän tunnistaa ryhmäilmiöitä ja rakentaa niistä tieteellistä ymmärrystä. Opiskelija tunnistaa moniammatillisen yhteistyön perusteita ja
osaa selittää jaetun asiantuntijuuden merkityksen työyhteisössä.
Tähän teema-alueeseen kuuluvat seuraavat opintojaksot:
Oppiminen ja pedagoginen tuki 5 op (P)
Yhteisöllisen oppimisprosessin perusteet 3 op (P)
Opetuksen perusteiden harjoittelu (H2) 7 op (P)
Kirjallisuuskasvatus 5 op
Matematiikan pedagogiset perusteet 7 op
Taito- ja taideaineiden pedagogiikan perusteet 2 (TATA 2) 8 op
Teema-alue: osallisuus ja yhteiskunta
Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä niitä yhteiskunnallisia tekijöitä, prosesseja ja rakenteita,
joista koulun ja oppilaiden toimintaympäristö rakentuu. Hän osaa kuvata ja jäsentää koulua inklusiivisena, monitoimijaisena ja monikulttuurisena yhteisönä. Opiskelija tunnistaa ammatillisen
ja kasvatuksellisen roolinsa yhteiskunnallisena toimijana ja kestävän tulevaisuuden rakentajana. Opiskelija osaa hyödyntää tutkimustietoa ja tutkivaa työtapaa teema-alueen opintojaksojen sisältöjen opiskelussa.
Tähän teema-alueeseen kuuluvat seuraavat opintojaksot:
Yhteiskuntalähtöisyys historia- ja luonnontiedekasvatuksessa 7 op
Katsomusaineen pedagogiikan perusteet ja soveltava draama 5 op
Taito- ja taideaineiden pedagogiikan perusteet 3 (TATA 3) 8 op
Teema-alue: ilmaisu ja kulttuuri
Opiskelija tuntee omaa kulttuuriperinnettään ja ymmärtää sen merkitystä sekä luovan toiminnan
voimavarana että osana omaa identiteettikehitystään. Opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida jaetun asiantuntijuuden merkitystä eri toimintaympäristöissä ja harjaantuu projektityöskentelyn taidoissaan. Opiskelija soveltaa erilaisia ilmaisumuotoja omassa opetuksessaan sekä arvioi niiden
toimivuutta oman opetuksensa ja oppilaiden kehittymisen näkökulmista. Hän osaa tukea oppilaan erilaisten ilmaisutapojen kehittymistä ottaen huomioon erilaiset oppijat.
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Tähän teema-alueeseen kuuluvat seuraavat opintojaksot:
Monialaisten valinnainen opintojakso 5 op
Kasvatustieteen maisterin tutkinto 120 op
Kasvatustieteen maisterin tutkinnon opiskelun tavoitteena on, että sekä luokanopettajaksi että
luokanopettajaksi ja matemaattisten aineiden opettajaksi opiskeleva saavuttaa kasvatustieteen
hyvän tuntemuksen ja tutkintoon kuuluvien sivuaineiden perusteiden tuntemuksen. Lisäksi opiskelijalla on kasvatustieteen maisterin tutkinnon opiskeltuaan valmiudet toimia työelämässä
oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä sekä tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien
soveltajana, ja hänellä on valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen kasvatustieteessä. Koulutus perustuu tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin käytäntöihin.
Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa kasvatustieteellisen alan teorioita ja sivuaineidensa (luokanopettajan ja matemaattisten aineiden opettajan koulutuksen opiskelija matematiikan, fysiikan tai kemian) osaamistaan opettajan työhön. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja analysoida sekä ehdottaa uudenlaisia opetus-oppimisprosesseja luokan- ja/tai
aineenopettajan työhön. Hän osaa kehittää työtään ja työyhteisöään tieteellistä tietoa ja menetelmiä soveltaen toimiessaan opetusalan asiantuntijana. Opiskelija osaa toimia yhteistyössä
vanhempien ja koulun sidosryhmien kanssa. Hän osaa soveltaa kasvatustieteellisiä tutkimusmenetelmiä toimiessaan oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä sekä osaa hyödyntää tietotaitoaan jatko-opinnoissa. Opiskelija osaa viestiä selkeästi alansa aiheesta ja selittää kasvatustieteellisiä aiheita hallitsemillaan kielillä. Lisäksi opiskelija osaa toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana.
Maisterin tutkinnon osaamistavoitteet teema-alueittain
Opinnot koostuvat kolmesta teema-alueesta: vuorovaikutus, osallisuus ja yhteiskunta sekä ilmaisu ja kulttuuri. Jokaisella teema-alueella on omat osaamistavoitteensa. Opettajan pedagogiset opinnot (P) jakautuvat teema-alueiden sisälle.
Teema-alue: vuorovaikutus
Opiskelija vahvistaa ymmärrystään ja tunnistaa kokonaisvaltaisesti lapsen ja nuoren kasvuun
ja kehitykseen sekä ohjaukseen liittyviä tekijöitä. Opiskelija osaa suunnitella kokonaisvaltaisia
opetus-oppimisprosesseja peilaten sitä teoriaan ja osaa hyödyntää tutkimustietoa käytännön
tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa ammatillista kasvuaan.
Tähän teema-alueeseen kuuluvat seuraavat opintojaksot:
Vuorovaikutus oppimis- ja koulutusympäristöissä 5 op (P)
Teema-alue: osallisuus ja yhteiskunta
Opiskelija osaa suunnitella omaa toimintaansa monitoimijaisessa ja monikulttuurisessa yhteisössä ja muuttuvassa yhteiskunnassa. Opiskelija osaa erotella ammatillisen ja henkilökohtaisen
roolinsa vaikuttajana yhteiskunnassa. Hän osaa tehdä päätöksiä ja valintoja kestävin ja eettisin
perustein. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa oppijoita sekä muita kouluyhteisön toimijoita
osallistavia toimintoja sekä tukea oppimisen ja koulutuspolkujen jatkuvuutta. Hän osaa asettaa
tavoitteita sekä käyttää erilaisia työskentelytapoja oman ammattitaitonsa ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Opinto-opas 2015–2016 49

Tähän teema-alueeseen kuuluvat seuraavat opintojaksot:
Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op (P)
Opetusalan ammattilaiseksi ja yhteiskunnalliseksi toimijaksi kehittyminen 5 op (P)
Työelämäharjoittelu (H4) 5 op (P)
Teema-alue: ilmaisu ja kulttuuri
Opiskelija hahmottaa monikulttuurisuuden ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia ja haasteita
kasvatuksessa ja koulutuksessa osana kestävää tulevaisuutta. Opiskelija kykenee havainnoimaan ajankohtaisia maailmanlaajuisia ilmiöitä ja näiden yhteyksiä paikallisiin ilmiöihin sekä rakentamaan näistä oppilaiden kanssa erilaisia ilmaisumuotoja, joiden avulla ilmiöistä keskusteleminen on mahdollista. Opiskelija osaa verkostoitua eri alojen toimijoiden ja organisaatioiden
kanssa. Opiskelija ymmärtää oman eettisen vastuunsa ja osaa perustella oman toimintansa
eettis-filosofisia lähtökohtia. Opiskelija osaa rakentaa oppilaan hyvinvointia tukevia inklusiiviselle ja eheyttävälle periaatteelle perustuvia, ilmaisua ja luovuutta tukevia oppimisympäristöjä.
Opiskelija osaa kehittää työtään tutkimusperustaisesti moniammatillisissa ja monikulttuurisissa
työympäristöissä.
Tähän teema-alueeseen kuuluvat seuraavat opintojaksot:
Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 5 op (P)
Tutkiva opettajuus moninaisissa ympäristöissä 3 op (P)
Tutkiva opettajuus (H3) 7 op (P)
Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot
Multidisciplinary Study Programme in Basic Education
Luokanopettajakoulutuksessa sekä luokanopettajan ja matemaattisten aineiden opettajan koulutuksessa suoritetaan pakollisena sivuaineena perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op). Nämä opinnot tuottavat luokanopettajan kelpoisuuden yhdessä maisterin tutkinnon ja opettajan pedagogisten opintojen (60 op) kanssa.
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.
Opinnot rakentuvat neljästä teemasta, joiden laajuudet vaihtelevat kampuksesta riippuen (Joensuu/Savonlinna) seuraavasti: 1) vuorovaikutus (15 op/20 op), 2) oppiva yhteisö (20 op/17 op),
3) osallisuus ja yhteiskunta (20 op/18 op) sekä 4) ilmaisu ja kulttuuri (valinnaisia jaksoja yhteensä 5 op). Opintokokonaisuuteen kuuluu sekä kaikille yhteisiä (55 op) että valinnaisia (5 op)
opintojaksoja.
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Kaikkia monialaisia opintoja läpäiseviä sisältöjä ovat 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 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
Näiden opintojen hyväksilukemisesta monialaisten opintojen valinnaisiin opintoihin sovitaan
aina monialaisten opintojen vastuuopettajan kanssa.
Perusopetuksessa opettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin ja kokonaisuuden opintojaksojen suorittamiseen on oikeus ainoastaan ko. opintoihin opinto-oikeuden
saaneilla.
Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Anu Hartikainen-Ahia
Lisätietoja ja opintoneuvonta: amanuenssi Emma Hahl ja opintosihteeri Arja Vihermäki (kokonaisuusmerkinnät)
Vastuuyksikkö: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Joensuu
Kohderyhmä: Luokanopettajakoulutuksen, luokanopettajan ja matemaattisten aineiden opettajan koulutuksen, erityisopettajakoulutuksen sekä aineenopettajan (matematiikka, fysiikka tai kemia) ja luokanopettajan koulutuksen opiskelijat, valintamenettelyn kautta opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat
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Luokanopettajakoulutus
Rakenne ja ohjeellinen ajoitus
x = suositeltu suoritusajankohta
v = vaihtoehtoinen suoritusajankohta
(P) = opettajan pedagogisia opintoja
koodi

nimi

kandidaatti

1
s

maisteri

2
k

s

3
k

4

s

k

v

v

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op
2320000

Orientaatio-, kieli- ja viestintäopinnot 21 op

1131000

Yliopisto-opinnot käyntiin 1 op

2310101
8012054
8010202
8013053
8011101
8011125
8010104

2310102
2320100
2310211
2320101
2310212
2310213
2230104
2230105
2230106

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 2 op
Ruotsia kasvatustieteiden opiskelijoille 4 op TAI
Ruotsin monimuotokurssi 4 op
Academic English for Educational
Sciences 3 op
Puheviestintää kasvatustieteiden
opiskelijoille 3 op
Kirjoitusviestintää kasvatustieteiden
opiskelijoille 3 op TAI
Kirjoitusviestinnän monimuotokurssi
3 op
Opetus ja oppiminen tieto- ja viestintäteknologiaa soveltavissa ympäristöissä 5 op
Kasvatustiede, perusopinnot 25 op
Oppimisen ja kehityksen perusteet
5 op (P)
Kasvatus ja sen tutkimus 5 op
Orientaatio opettajuuteen 2 op (P)
Orientoiva harjoittelu (H1) 3 op (P)
Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen perusta, luennot 3 op
Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen perusta, kirjallisuus 2 op
Kasvatuksen ja koulutuksen filosofishistoriallinen perusta, kirjallisuus
5 op

2320200

Kasvatustiede, aineopinnot 40 op

2320206

Soveltava pedagoginen kirjallisuus
5 op
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x
x

x
x
x

v

v

v

x

v

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

v

v

s

5
k

s

k

2220113
2310214
2310215

Oppiminen ja pedagoginen tuki 5 op
(P)
Yhteisöllisen oppimisprosessin perusteet 3 op (P)
Opetuksen perusteiden harjoittelu
(H2) 7 op (P)

x

v
x
x

2230202

Kvalitatiivinen tutkimus 1 5 op

2320204

Kvantitatiivinen tutkimus 1 5 op

8020110

Kasvatustieteiden tiedonhaku 1 op

x

2320205

Seminaarityöskentely (kandidaatti)
3 op

x

2320210

Kandidaatintutkielma 6 op

x

2230204

Kypsyysnäyte (KK) 0 op
x
Pakollinen sivuaine: Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op (ks. erillinen kulkukaavio)

2310000

x
x

Valinnainen sivuaine 25 op
Muita opintoja 9 op

x
x

x

x

Suositeltava valinnainen opintojakso (voidaan
sijoittaa KK tai KM muihin opintoihin):
Maisterivaiheen opintojen suunnittelu
2310111
1 op

x

v

Kasvatustieteen maisterin tutkinto 120 op
2320300
2310231

2310232
2310233
2310234
2310235

Kasvatustiede, syventävät opinnot 85 op
(useimpien opintojaksojen suorituslukuvuosi valinnainen)
Vuorovaikutus oppimis- ja koulutusympäristöissä 5 op (P)
(vanhan opetussuunnitelman mukaisen KK-tutkinnon suorittaneet suorittavat tämän tilalle 2220113 Oppiminen ja pedagoginen tuki 5 op (P) )
Kasvatus kestävään tulevaisuuteen
5 op (P)
Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 5 op (P)
Tutkiva opettajuus moninaisissa ympäristöissä 3 op (P)

x
x
x

Tutkiva opettajuus (H3) 7 op (P)

2310237

Opetusalan ammattilaiseksi ja yhteiskunnalliseksi toimijaksi kehittyminen 5 op (P)
Työelämäharjoittelu (H4) 5 op (P)

2220311

Kvalitatiivinen tutkimus 2 3 op

2320304

Kvantitatiivinen tutkimus 2 3 op

2310236

x

x
x
x
x
x
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Syventävät erityistutkimusmenetelmät 4 op (opiskelija valitsee yhden):
2230318

Kvalitatiivinen tutkimus 3 4 op

x

2320305

Kvantitatiivinen tutkimus 3 4 op

x

2320307

Menetelmäkirjallisuus 4 op

x

2240312

Narratiivinen psykologia 4 op

x

2423201

KH menetelmä- ja tukiopinnot (arkisto- ja metodikurssi) 4 op

x

Tutkielmaopinnot 40 op:
2320328
2320329
2320330
2230329

Suunnitteluseminaari, kasvatustiede
5 op
Työskentelyseminaari, kasvatustiede
5 op
Pro gradu -tutkielma, kasvatustiede
30 op

x

v
x

x

Kypsyysnäyte (KM) 0 op

x

v
v

x

v
v

Suositeltava valinnainen opintojakso (voidaan
liittää syventäviin opintoihin):
2235424

Ohjauksen kirjallisuus 2 op

x

v

Valinnainen sivuaine 25 op tai 35 op

x

x

x

x

Muita opintoja 0--10 op

x

x

x

x

Luokanopettajan ja matemaattisten aineiden opettajan koulutus
Rakenne ja ohjeellinen ajoitus
x = suositeltu suoritusajankohta
v = vaihtoehtoinen suoritusajankohta
(P) = opettajan pedagogisia opintoja
koodi

nimi

kandidaatti

1
s

2
k

s

maisteri

3
k

s

x

x

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op
2320000

Orientaatio-, kieli- ja viestintäopinnot 21 op

1131000

Yliopisto-opinnot käyntiin 1 op

2310101
8012054
8010202
8013053

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 2 op
Ruotsia kasvatustieteiden opiskelijoille 4 op TAI
Ruotsin monimuotokurssi 4 op
Academic English for Educational
Sciences 3 op
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x
x

x
x

4
k

s

5
k

s

k

8011101
8011125
8010104

2310102
2320100
2310211
2320101
2310212
2310213
2230104

2230105

2230106
2320200
2320206
2220113
2310214
2310215

Puheviestintää kasvatustieteiden
opiskelijoille 3 op
Kirjoitusviestintää kasvatustieteiden
opiskelijoille 3 op TAI
Kirjoitusviestinnän monimuotokurssi
3 op
Opetus ja oppiminen tieto- ja viestintäteknologiaa soveltavissa ympäristöissä 5 op
Kasvatustiede, perusopinnot 25 op
Oppimisen ja kehityksen perusteet
5 op (P)
Kasvatus ja sen tutkimus 5 op
Orientaatio opettajuuteen 2 op (P)
Orientoiva harjoittelu (H1) 3 op (P)
Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen perusta, luennot
3 op
Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen perusta, kirjallisuus
2 op
Kasvatuksen ja koulutuksen filosofishistoriallinen perusta, kirjallisuus
5 op

x

x

v

x

v

x
x
x
x
x

x

x

Kasvatustiede, aineopinnot 40 op
Soveltava pedagoginen kirjallisuus
5 op
Oppiminen ja pedagoginen tuki 5 op
(P)
Yhteisöllisen oppimisprosessin perusteet 3 op (P)
Opetuksen perusteiden harjoittelu
(H2) 7 op (P)

x
v

x
x
x

2230202

Kvalitatiivinen tutkimus 1 5 op

2320204

Kvantitatiivinen tutkimus 1 5 op

x

8020110

Kasvatustieteiden tiedonhaku 1 op

x

2320205

Seminaarityöskentely (kandidaatti)
3 op

x

2320210

Kandidaatintutkielma 6 op

x

x

2230204

Kypsyysnäyte (KK) 0 op
x
Pakollinen sivuaine: Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihe2310000
kokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op (ks. erillinen kulkukaavio)
Pakollinen sivuaine: Matematiikan, fysiikan
x x x x x
tai kemian perusopinnot 25 op
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Muita opintoja 9 op

x

x

x

v

Suositeltava valinnainen opintojakso (kasvatustieteen syventäviä opintoja):
2235424

Ohjauksen kirjallisuus 2 op

Suositeltava valinnainen opintojakso (voidaan
sijoittaa muihin opintoihin):
Maisterivaiheen opintojen suunnit2310111
telu 1 op
Kasvatustieteen maisterin tutkinto 120 op
2320300
2310231

2310232
2310233
2310234
2310235

Kasvatustiede, syventävät opinnot 85 op
(useimpien opintojaksojen suorituslukuvuosi valinnainen)
Vuorovaikutus oppimis- ja koulutusympäristöissä 5 op (P)
(vanhan opetussuunnitelman mukaisen KK-tutkinnon suorittaneet suorittavat tämän tilalle 2220113 Oppiminen ja pedagoginen tuki 5 op (P) )
Kasvatus kestävään tulevaisuuteen
5 op (P)
Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 5 op (P)
Tutkiva opettajuus moninaisissa ympäristöissä 3 op (P)

x

x
x
x

Tutkiva opettajuus (H3) 7 op (P)

2310237

Opetusalan ammattilaiseksi ja yhteiskunnalliseksi toimijaksi kehittyminen 5 op (P)
Työelämäharjoittelu (H4) 5 op (P)

2220311

Kvalitatiivinen tutkimus 2 3 op

2320304

Kvantitatiivinen tutkimus 2 3 op

2310236

x

x
x
x
x
x

Syventävät erityistutkimusmenetelmät 4 op (opiskelija valitsee yhden):
2230318

Kvalitatiivinen tutkimus 3 4 op

x

2320305

Kvantitatiivinen tutkimus 3 4 op

x

2320307

Menetelmäkirjallisuus 4 op

x

2240312

Narratiivinen psykologia 4 op

x

2423201

KH menetelmä- ja tukiopinnot (arkisto- ja metodikurssi) 4 op

x

Tutkielmaopinnot 40 op:
2320328
2320329

Suunnitteluseminaari, kasvatustiede
5 op
Työskentelyseminaari, kasvatustiede
5 op
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x

v
x

v

2320330

Pro gradu -tutkielma, kasvatustiede
30 op

2230329

Kypsyysnäyte (KM) 0 op

x

x

v

x

Pakollinen sivuaine: Matematiikan, fysiikan
tai kemian aineopinnot 35 op

x

x

v
v

x

x

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot
Rakenne ja ohjeellinen ajoitus
x = suositeltu suoritusajankohta
o = lokomille eri suositus suoritusajankohdaksi

kandidaatti

maisteri

1
2
3
4
5
s k s k s k s k s k
Pakollinen sivuaine: Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihe2310000
kokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op
Monialaisten pakolliset opinnot 55 op:
koodi

nimi

2310001

Tekstitaidot ja kielitieto 5 op

2310002

Kirjallisuuskasvatus 5 op
Tutkiva oppiminen luonnontieteiden
opetuksessa ja oppimisessa 5 op:
Tutkiva oppiminen luonnontieteiden
opetuksessa ja oppimisessa 3,5 op
Tutkiva oppiminen luonnontieteiden
opetuksessa ja oppimisessa 1,5 op
Matematiikan pedagogiset perusteet
7 op
Yhteiskuntalähtöisyys historia- ja
luonnontiedekasvatuksessa 7 op
Katsomusaineen pedagogiikan perusteet ja soveltava draama 5 op (3
op+2 op)
– vaihtoehtoiset katsomusaineet:
Uskonnon (ev.lut.) pedagogiikan perusteet 3 op
Uskonnon (ort.) pedagogiikan perusteet 3 op
Elämänkatsomustiedon opetuksen
perusteet 3 op
Katsomusaineen pedagogiikan perusteet ja soveltava draama, draaman osuus 2 op
Taito- ja taideaineiden pedagogiikan
perusteet 1 (TATA 1) 5 op
Taito- ja taideaineiden pedagogiikan
perusteet 2 (TATA 2) 8 op
Taito- ja taideaineiden pedagogiikan
perusteet 3 (TATA 3) 8 op

2310003a
2310003b
2310004
2310005

2320405
2320406
2320407
2310006
2320453
2320454
2320455

x
x

x
x
x
x

o

x

o

x

o

x

o
x

o

x
x
x
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Monialaisten valinnaiset opinnot 5 op:
2320456
2320457
2320470
2320461
2320462
2320463
2320464
2320466
2320467
2320468

Heuristisia prosesseja teknologian
avulla 5 op
Laaja-alainen käsityökasvatus 5 op
Kuvakirjat monilukutaidon edistäjänä
5 op
Kulttuurisesti moninainen ja kielitietoinen koulu 5 op
Opetuksellisia lähestymistapoja ihmisen biologiaan 5 op
Talviluonto oppimisympäristönä 5 op
Uskonnon pedagogiikan erityistaitoja
– sisällöt ja TVT 5 op
EMP-L – musiikkia kielen oppimiseksi
5 op
Koulukuoron johtaminen ja kuorolaulu
5 op

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Äänenkäytön perusteet 5 op
Rasismi, antirasismi ja monikulttuurisuus yhteiskunnassa ja koulussa 5 op
TVT2: Kulttuurisia näkökulmia tieto- ja
viestintäteknologian opetuskäyttöön
5 op

x

2321607

Ympäristökasvatuksen perusteet 5 op

x

2320401b

Yrityskylä 3 op

2320469
2321308
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x
x

x

Luokanopettajakoulutus
Degree Programme in Class Teacher Education
Savonlinnan kampus
Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksissa astuivat uudistetut opetussuunnitelmat voimaan
vuoden 2014 syksyllä. Suunnitelmat tehtiin ilmiöpohjaisesti, useita aiempia oppiaineita on yhdistelty opettajien yhteistyön tuloksena laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Opiskelijoiden itsenäisen
työskentelyn muotoja on monipuolistettu ja suunniteltu yhteistyötä ja tutkivaa otetta suosiviksi
unohtamatta yliopisto-opiskeluun kuuluvaa tieteellisyyden vaatimusta. Uudessa opetussuunnitelmassa opinnot koostuvat neljästä teema-alueesta: vuorovaikutus, oppiva yhteisö, osallisuus
ja yhteiskunta sekä ilmaisu ja kulttuuri. Jokaisella teema-alueella on omat osaamistavoitteensa.
Opettajan pedagogiset opinnot (P) ja perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot jakautuvat teema-alueiden sisälle. Teema-alueet ovat tavoitteiltaan samat Joensuun ja Savonlinnan kampusten koulutuksissa, vaikka konkreettisessa toteutuksessa ja teema-alueisiin kuuluvissa yksittäisissä opintojaksoissa voi olla joitakin eroja.
Seuraavassa on kuvattu teema-alueet yleisellä tasolla:
1)
Vuorovaikutus
Opiskelija tunnistaa lapsen ja nuoren kehityksen merkityksen opetuksessa ja oppimisessa. Hän
osaa keskustella kokonaisvaltaisesti kasvusta ja oppimisesta, kasvatuksesta ja opetuksesta
sekä kasvattajuudesta ja opettajuudesta. Opiskelija osaa kuvata ja käyttää kasvatustieteen, oppimisen, pedagogiikan ja erityispedagogiikan käsitteitä. Opiskelija osaa selittää vuorovaikutuksen keskeisenä prosessina kasvussa ja kasvatuksessa sekä opetuksessa ja oppimisessa. Opiskelija osaa tunnistaa, analysoida ja soveltaa vuorovaikutuksen eri ulottuvuuksia, muotoja ja keinoja pedagogisessa toiminnassa. Opiskelija ymmärtää opetussuunnitelman merkityksen opettajan työssä ja osaa käyttää opetussuunnitelmaa opetuksessa. Opiskelija tunnistaa tutkivan
opettajuuden periaatteet, hän tunnistaa oppijan oppimisen ja kehityksen kannalta mielekkäitä
tutkimuskohteita, osaa kehittää opetuskäytäntöä peilaten sitä teoriaan ja osaa käyttää kasvatustieteellistä tietoa käytännön tilanteissa. Opiskelija tuntee tieto-ja viestintäteknologian opetuskäytön periaatteet sekä niiden liittymisen oppimisteoreettisiin suuntauksiin. Hän tunnistaa kaikkialla tapahtuvan oppimisen kouluopetuksen tukena.
2)
Oppiva yhteisö
Opiskelija tunnistaa ja osaa huomioida erilaisten oppijoiden tarpeita ja oppimisprosessin jatkumon ohjaamiseen liittyviä toimintatapoja yhteisöllisen oppimisen suunnittelussa ja toteutuksessa eri toiminta- ja oppimisympäristöissä. Opiskelija osaa käyttää opetusteknologioita yhteisöllisen oppimisen välineinä. Opiskelija osaa toimia tasavertaisena ryhmän jäsenenä, tiedostaen oman panoksensa merkityksen ryhmän toiminnalle. Hän tunnistaa ryhmäilmiöitä ja rakentaa niistä tieteellistä ymmärrystä. Opiskelija tunnistaa moniammatillisen yhteistyön perusteita ja
osaa selittää jaetun asiantuntijuuden merkityksen työyhteisössä.
3)
Osallisuus ja yhteiskunta
Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä niitä yhteiskunnallisia tekijöitä, prosesseja ja rakenteita,
joista koulun ja oppilaiden toimintaympäristö rakentuu. Hän osaa kuvata ja jäsentää koulua inklusiivisena, monitoimijaisena ja monikulttuurisena yhteisönä. Opiskelija tunnistaa ammatillisen
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ja kasvatuksellisen roolinsa yhteiskunnallisena toimijana ja kestävän tulevaisuuden rakentajana. Opiskelija osaa hyödyntää tutkimustietoa ja tutkivaa työtapaa teema-alueen opintojaksojen sisältöjen opiskelussa.
4)
Ilmaisu ja kulttuuri
Opiskelija tuntee omaa kulttuuriperinnettään ja ymmärtää sen merkitystä sekä luovan toiminnan
voimavarana että osana omaa identiteettikehitystään. Opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida jaetun asiantuntijuuden merkitystä eri toimintaympäristöissä ja harjaantuu projektityöskentelyn taidoissaan. Opiskelija soveltaa erilaisia ilmaisumuotoja omassa opetuksessaan sekä arvioi niiden
toimivuutta oman opetuksensa ja oppilaiden kehittymisen näkökulmista. Hän osaa tukea oppilaan erilaisten ilmaisutapojen kehittymistä ottaen huomioon erilaiset oppijat.
Luokanopettajakoulutuksen pääaineena on kasvatustiede. Kasvatustieteen tehtävänä on johdattaa opiskelija soveltamaan tieteellistä ajattelua opettajuuden kontekstissa sekä kehittämään
tutkivaa työotetta. Koulutukseen sisältyy pakollisena sivuaineena perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 opintopistettä), jotka yhdessä
maisterin tutkinnon ja opettajan pedagogisten opintojen (60 opintopistettä) kanssa tuottavat luokanopettajakelpoisuuden.
Opettajan pedagogiset opinnot sisältyvät koulutuksessa kasvatustieteen perus- ja aineopintoihin sekä syventäviin opintoihin. Opiskelijan itse valitsemissa sivuaineissa suoritetaan joustavasti joko kaksi 25 opintopisteen laajuista opintokokonaisuutta tai yksi 60 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus. Valitsemalla 60 opintopisteen laajuisen sivuaineen perusopetuksessa
opetettavassa aineessa opiskelija saa laaja-alaisen opettajakelpoisuuden, ts. hän voi toimia kyseisessä aineessa myös aineenopettajana perusopetuksen vuosiluokilla 1–9.
Savonlinnan luokanopettajakoulutus eroaa muista Suomen vastaavista koulutuksista siinä, että
jokainen Savonlinnassa luokanopettajan tutkinnon suorittava käy läpi OpeArt-koulutuskokonaisuuden. Tämä kokonaisuus on laajuudeltaan yhteensä 25 opintopistettä ja se sisältyy monialaisiin opintoihin. Siinä opettajuutta tarkastellaan erityisesti taito- ja taideaineiden kontekstissa ja lähestytään opiskelijan vahvuuksien lisäksi kehittämistä vaativien osaamisalueiden
kautta.
OpeArtin sisältämässä teatteri-, ilmaisu- ja draamakasvatuksessa ja niiden työskentelytavoissa
opettajaksi opiskeleva kohtaa teatterin tekemiseen liittyviä opettajuutta tukevia ja persoonallisuutta kehittäviä harjoitteita ja toimintoja. Näiden avulla harjoitellaan luovuutta, rohkeutta, ilmaisukykyä, vuorovaikutusta sekä projektin suunnittelua ja johtamista. OpeArt-kokonaisuus ei edellytä opiskelijoilta taiteellista lahjakkuutta ja kyvykkyyttä eikä harrastuneisuutta, vaan rohkeutta
katsoa maailmaa taiteen keinoin. Taiteen ja taitojen oppiminen muodostavat myös välineen itsensä tuntemuksen lisäämiseen, mutta itsetutkiskelun ja itseilmaisun myötä myös toisten havainnoimiseen ja sitä kautta ympäristön hahmottamiseen. Elämyksellisyys, kokemuksellisuus ja
muut taiteen ja taitojen olennaiset ominaisuudet muodostavat keinon ymmärtää kulttuurista monimuotoisuutta.
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Osaprojekteissa painottuu eri oppiaineiden tavoitteita hyödyntävä työskentely, jossa kunkin oppiaineen tavoitteet palvelevat myös yhteiseen päämäärään pyrkimistä. Musiikkinäytelmäproduktioiden valmistelemisessa ilmiöperustaisuus, yhteistoiminnallinen oppiminen, projektioppiminen ja tutkiva oppiminen ovat tyypillisiä oppimisen elementtejä.
Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op
Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin ja perehdyttää opiskelija koulussa opetettavien oppiaineiden perusteisiin. Opiskelija sisällyttää kandidaatin tutkintoon perusopetuksessa
opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen pakollisen sivuaineen lisäksi kieli- ja viestintäopinnot, pääaineopintoja, suppean (25 op) sivuaineen sekä muita opintoja
täydentäen tutkinnon 180 opintopisteen laajuiseksi. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen. Koulutus perustuu tutkimukseen ja alan ammatillisiin käytäntöihin.
Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa
selittää kasvatustieteellisen alan perusteita
keskustella kasvatustieteiden alan kysymyksistä/osaa osallistua keskusteluun
keskustella sivuaineidensa alaan kuuluvista kysymyksistä
tehdä eron tieteellisen ajattelun ja arkiajattelun välillä
käyttää kasvatustieteellisen alan tieteellisiä työskentelytapoja
ratkaista kasvatustieteellisen alan kysymyksiä ja tehdä johtopäätöksiä
käyttää opiskelutaitojaan
soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä
viestiä ja keskustella äidinkielellään sekä ruotsin ja englannin kielellä kasvatustieteen
tieteenalasta.
OpeArt-opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
osaa integroida taiteen ja tieteenaloja omassa opetuksessaan
osaa soveltaa tietämystään taide- ja taitokasvatuksesta toimiessaan kasvatustieteen
alan asiantuntijana
kykenee osallistumaan yhteiskunnalliseen sekä koulutuspoliittiseen keskusteluun ja
päätöksentekoon.
Kasvatustieteen maisterin tutkinto 120 op
Kasvatustieteen maisterin tutkinnon tavoitteena on, että luokanopettajaksi opiskeleva saavuttaa
kasvatustieteen hyvän tuntemuksen sekä tutkintoon kuuluvien sivuaineiden perusteiden tuntemuksen. Lisäksi tutkinnon opiskeltuaan opiskelijalla on valmiudet toimia työelämässä oman
alansa asiantuntijana ja kehittäjänä ja tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltajana. Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tieteelliseen
jatkokoulutukseen. Koulutus perustuu tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin käytäntöihin.
Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa
soveltaa ja arvioida kasvatustieteellisen alan teorioita ja tutkimustietoa kriittisesti
soveltaa sivuaineensa osaamistaan opettajan työhön
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soveltaa kasvatustieteellisiä tutkimusmenetelmiä
suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetus- ja oppimisprosesseja
ottaa käyttöön uudenlaisia opetus- ja oppimisprosesseja
viestiä selkeästi alansa aiheesta
selittää kasvatustieteellisiä aiheita hallitsemillaan kielillä
soveltaa tietojaan jatko-opinnoissa

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot
Multidisciplinary Study Programme in Basic Education
Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op)
tuottavat luokanopettajan kelpoisuuden yhdessä maisterin tutkinnon ja opettajan pedagogisten
opintojen (60 op) kanssa.
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.
Savonlinnan kampuksella luokanopettajakoulutuksen monialaisissa opinnoissa toteutetaan
taito- ja taideaineisiin keskittyvää OpeArt-koulutusta. Keskeinen osa näitä opintoja ovat produktiot, joissa opiskellaan ja sovelletaan mm. musiikin, kuvataiteen, käsityön, äidinkielen ja draamakasvatuksen pedagogisia sisältöjä ja menetelmiä. OpeArt-koulutuksen tavoitteena on antaa
valmiuksia eri oppiaineita yhdistävien teemojen ja ilmiöiden käsittelyyn perusopetuksessa.
Opinnot rakentuvat neljästä moduulista, joiden laajuudet vaihtelevat kampuksesta riippuen (Joensuu/Savonlinna) seuraavasti: 1) pedagogiikan vuorovaikutteisuus (15/20 op), 2) oppiva yhteisö (20/17 op), 3) osallisuus ja yhteiskunta (20/18 op), sekä 4) Ilmaisu ja kulttuuri (valinnaisia
jaksoja yhteensä 5 op). Opintokokonaisuuteen kuuluu sekä kaikille yhteisiä (55 op) että valinnaisia (5 op) opintojaksoja.
Kaikkia monialaisia opintoja läpäiseviä sisältöjä ovat 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 mainittujen läpäisevien ainesten lisäksi, kuten sisältöjä luovista oppiaineista
(taito- ja taideaineet, draamakasvatus) tai muista lukuaineista.
Opiskelijoita neuvotaan tarkastelemaan huolellisesti kaikkia mahdollisuuksia valinnaisten opintojen suhteen. Opintojaksojen (erityisesti monialaisten opintojen valinnaisten) opetustarjonta
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vaihtelee ja tarjonta vahvistetaan vuosittain opetusohjelman hyväksymisen yhteydessä. On suositeltavaa huomioida varsinaisen monialaisten valinnaistarjottimen lisäksi seuraavat vaihtoehdot, edellyttäen että ne sopivat opintokokonaisuuteen:
mahdollisuus valita vapaasti monialaisiin opintoihin kuuluvia valinnaisia opintojaksoja molempien kampusten opetustarjonnasta
sivuaineiden sisälle ja kansainvälisten opintojen tarjottimelle sijoittuvat opintojaksot
muiden tiedekuntien opintojaksot
Mahdollisuudet näihin sovitaan monialaisten opintojen vastuuopettajan kanssa.
Rakenne ja ohjeellinen ajoitus
koodi

nimi

kandidaatti
1
s

maisteri

2
k

3

s

k

x

x

s

4
k

s

5
k

s

k

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op
2330000
2330008
2230102
2310211

Kasvatustiede, perusopinnot 25 op
Johdatus kasvatustieteeseen:
a) Kasvatustiede tieteenä 2 op
b) Johdatus ihmistieteelliseen tutkimukseen 3 op
Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op
(P = pedagogisia opintoja)

x
x
x

2310212

Orientaatio opettajuuteen 2 op (P)

x

2310213

Orientoiva harjoittelu 3 op (P)

x

2330009

Kasvatushistoria ja -filosofia 5 op

x

2330011

Yhteiskunta, kulttuuri ja kasvatus 5 op

2330100

Kasvatustiede, aineopinnot 40 op

2220113

Oppiminen ja pedagoginen tuki 5 op (P)

2310214

Yhteisöllisen oppimisprosessin perusteet 3 op (P)

x

2310215

Opetuksen perusteiden harjoittelu 7 op
(P)

x

2330116

Soveltava pedagoginen kirjallisuus 5 op

2330114

Kvantitatiivinen tutkimus 1 5 op

2330115

Kvalitatiivinen tutkimus 1 5 op

8020110

Kasvatustieteiden tiedonhaku 1 op

2330112

Kandidaatin tutkielmaseminaari 3 op

2330113

Kandidaatintutkielma 6 op

2230204

Kypsyysnäyte 0 op

2310000

Pakollinen sivuaine: Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

x

x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

Pakolliset opinnot 55 op

2310001

Tekstitaidot ja kielitieto 5 op

x
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2310002
2310003
2310004
2310005
2310006

2331102
2331103

Kirjallisuuskasvatus 5 op

x

Tutkiva oppiminen luonnontieteiden
opetuksessa ja oppimisessa 5 op
Matematiikan pedagogiset perusteet
7 op
Yhteiskuntalähtöisyys historia- ja
luonnontiedekasvatuksessa 7 op
Katsomusaineen pedagogiikan perusteet ja soveltava draama 3 + 2 op
Edelliseen opintojaksoon kuuluvat
vaihtoehtoiset osiot (uskonto tai elämänkatsomus):
Uskonnon (ev.lut) didaktiikan perusteet
Elämänkatsomustiedon opetuksen
perusteet

2331136

Taide, taito ja pedagogiikka I 5 op

2331137

Taide, taito ja pedagogiikka II 5 op

2331138

Taide, taito ja pedagogiikka III 5 op

2331139

Taide, taito ja pedagogiikka IV 6 op

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Valinnaiset opintojaksot 5 op
2331140

Taidon ja taiteen työpajat 5 op

2332107

Combo-orkesteri 3 op

2332106

Yhteissoitto 3 op

2332105

Kuoro 3 op

2331141

Kuvataidetta 5 op

2331142
2331143
2331144
2331145
2320456

Kuvataiteen ja käsityön integrointi
5 op
Palloilu ja luontoliikunta – liikuntakasvatus eri oppimisympäristöissä 5 op
Historiakasvatuksen syventävä opintojakso 5 op
Katsomusaineen syventävä opintojakso 5 op
Heuristisia prosesseja teknologian
avulla 5 op

Muut opinnot

2330012

OpeArt-produktiot 6 op

x

x

x

x

Valinnainen sivuaine 25 op

2332400

Kieli- ja viestintäopinnot 18 op

8012054

Ruotsia kasvatustieteiden opiskelijoille, kirjallinen ja suullinen taito 4 op
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x

x

x

x

x

x

8013053
8011101

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

x

x

x

x

8011125

Kirjoitusviestintää kasvatustieteiden
opiskelijoille 3 op

2310102

Opetus ja oppiminen tieto- ja viestintäteknologiaa soveltavissa ympäristöissä 5 op

2332300

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 2 op

1131000

Yliopisto-opinnot käyntiin 1 op

x
x

x
x

x

Henkilökohtainen opintojen suunnit2310101
x x x x x
telu 1 op
Vapaasti valittavat opinnot 4 op
esimerkiksi 2310111 Maisterivaiheen opintojen suunnittelu 1 op, 2332502 Opetushallinnon perusteet 3 op, 2332503 Luovat ongelmanratkaisutaidot käytännössä 2—5 op,
2330204 Luovuutta oppimaan 5 op
Kasvatustieteen maisterin tutkinto 120 op
2330200
2310231
2310232
2310233
2310234

Kasvatustiede, syventävät opinnot 85 op
Vuorovaikutus oppimis- ja koulutusympäristöissä 5 op (P)
Kasvatus kestävään tulevaisuuteen
5 op (P)
Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa
5 op (P)
Tutkiva opettajuus moninaisissa ympäristöissä 3 op (P)

2310235

Tutkiva opettajuus 7 op (P)

2310236

Opetusalan ammattilaiseksi ja yhteiskunnalliseksi toimijaksi 5 op (P)

2310237

Työelämäharjoittelu 5 op (P)

2330216

Kvalitatiivinen tutkimus 2 3 op

2330217

Kvantitatiivinen tutkimus 2 3 op

2330215

Syventävät erityistutkimusmenetelmät
4 op

2330211

Suunnitteluseminaari 5 op

2330212

Työskentelyseminaari 5 op

2330213

Pro gradu -tutkielma 30 op

2230329

Kypsyysnäyte 0 op

Valinnainen sivuaine 35 op (tai 25 op + 10 op
vapaasti valittavia opintoja)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
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Lastentarhanopettajakoulutus
Degree Programme in Kindergarten Teacher Education
Savonlinnan kampus
Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksissa astuivat uudistetut opetussuunnitelmat voimaan
vuoden 2014 syksyllä. Suunnitelmat on tehty ilmiöpohjaisesti, useita aiempia oppiaineita on yhdistelty opettajien yhteistyön tuloksena laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Opiskelijoiden itsenäisen
työskentelyn muotoja on monipuolistettu ja suunniteltu yhteistyötä ja tutkivaa otetta suosiviksi
unohtamatta yliopisto-opiskeluun kuuluvaa tieteellisyyden vaatimusta.
Lastentarhanopettajakoulutuksen tavoitteena on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, jonka
pääaineena on kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus. Lastentarhanopettajakoulutuksen opiskelijat opiskelevat yhdessä luokanopettaja- ja aineenopettajaopiskelijoiden kanssa kasvatustieteen perus- ja aineopintoja, joista 10 opintopistettä on pedagogisia opintoja. Tieteellisten
opintojen tavoitteena on omaksua tieteellistä ajattelua ja sen soveltamista varhaiskasvatukseen
tutkivalla otteella. Erityisesti varhaiskasvatuksen opinnoissa saavutetaan pieniä lapsia koskevan varhaispedagogiikan monipuolinen tietämys ja osaaminen. Kaikki opiskelijat osallistuvat
ns. ammatillisiin opintoihin (60 op). Lisäksi he syventävät osaamistaan sivuainevalinnallaan (25
op). Kandidaatin tutkintoon sisältyy kieli- ja viestintäopinnot. Lastentarhanopettajakoulutuksessa tehdään kandidaatintutkielma varhaiskasvatuksen alueelta. Koulutuksemme taide- ja taitopainotteisuuden ansiosta opiskelijat oppivat yhdistämään taidetta ja kasvatusta luovalla tavalla.
Harjoittelujaksoilla opiskelijat pääsevät kokeilemaan lastentarhanopettajan ammattia päiväkotien lapsiryhmissä. He oppivat hoidon, kasvatuksen ja opetuksen suunnittelemista, toteuttamista
ja arviointia sekä teorian ja käytännön yhdistämistä. Opiskelijat oppivat havaitsemaan käytännössä kasvatuksen peruskysymyksiä sekä korjaamaan havaitsemiaan ongelmia. Opiskelijat
ovat jo koulutuksen aikana aktiivisesti mukana suomalaisen varhaiskasvatustieteen ja varhaiskasvatustoiminnan kehittämisessä.
Savonlinnan lastentarhanopettajakoulutus on suunniteltu täällä kehitetyn pedagogisen systeemisen teorian ja ajattelun sekä nykypäivänä ja tulevaisuudessa tarvittavan kestävän kehityksen
ja kriittisen ajattelun perustoille. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen opiskelija tietää yleisempiä ja laajempia tiedollisia perusteita kasvatustyölle, osaa toimia sivistyneesti ammatillisella,
vastuullisella ja eettisellä otteella pienten lasten hoito-, kasvatus- ja opetustyössä, omaa työssä
tarvittavan itsetunnon ja pystyy aloittamaan ammatillisen työn.
Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op
Lastentarhanopettajakoulutuksen kandidaatin opintojen jälkeen opiskelija osaa tehdä tulkintoja
ja johtopäätöksiä toimiessaan kasvatuksen käytännössä, ajatellessaan ja suunnitellessaan kasvatusta sekä käyttäessään tieteellistä kirjallisuutta. Opiskelija osaa yleisesti kuvata ja analysoida kasvatusajattelun filosofis-historiallisia perusteita, päivähoito- ja koulutusjärjestelmien yhteiskunnallista merkitystä sekä hoidon, kasvatuksen, opetuksen, kehityksen, oppimisen, sosialisaation, sivistyksen ja henkistymisen sosiokulttuurisia ja psykologisia lähtökohtia. Erityisesti
varhaiskasvatuksen pedagogisissa ja ammatillisissa opinnoissa opiskelija on saavuttanut tarvittavat tiedot varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmista, sisältöjen ilmiöalueista
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ja eri menetelmistä, kuten perustoiminnoista, leikistä, työstä, opetuksesta, juhlista ja retkistä,
sekä niiden systeemisistä yhteyksistä toisiinsa ja yhteyksistä moninaisiin filosofisiin, kehityspsykologisiin ja kulttuurisiin tekijöihin. Opiskelija on omaksunut taidot toimia yhteistyössä monenlaisten lasten ja perheiden kanssa. Opetusharjoitteluissa opiskelija on omaksunut ammatillisen
perustaidon teorian ja käytännön yhteyksien rakentamiseen, suunnittelemiseen, toteuttamiseen
ja arvioimiseen. Opiskelija on saavuttanut taidon kyseenalaistaa omaa toimintaansa ja kyvyn
kehittää jatkuvasti itseään. Hän osaa arvioida erilaisia näkemyksiä ja toiminnan muotoja ja osaa
koota kasvatuksen vaikutteita menneisyydestä, nykyisyydestä ja osaa ennakoiden ohjata kasvatustoimintaa kohti tavoitteena olevaa kestävää kehitystä ja tulevaisuutta. Pedagoginen systeeminen ajattelu johtaa opiskelijan tiedostamaan varhaiskasvatuksen välttämättömät tekijät ja
niiden luonteen sekä ymmärtämään mitä kasvatus tarkoittaa ja mitä se edellyttää aikuiselta,
yhteiskunnalta ja kulttuurilta.
Kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatus, perusopintokokonaisuuden jälkeen opiskelijalla on yleisnäkemys kasvatustieteestä sekä ammatin edellyttämä tarkempi näkemys erityisesti varhaiskasvatuksesta. Opiskelija on omaksunut perustiedot kasvatustieteen ja varhaiskasvatuksen peruskäsitteistöstä ja näiden tieteenalojen tutkimusmenetelmistä sekä historiallisesta
ja filosofisesta perustasta, kuten myös kestävän tulevaisuuden edellyttämistä haasteista. Opiskelijalla on valmius rakentaa tieteellistä, kestävää ja eettistä perustaa varhaiskasvatuksen kasvatustyölle. Hänellä on perustietoja ja perustaitoja hoidon, kasvatuksen ja opetuksen suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi, lasten kehityksen ja oppimisen, sosiaalistumisen, sivistymisen,
henkistymisen sekä kestävän lapsuuden edistämiseksi. Hän osaa käyttää systeemistä pedagogista ajattelua ja ymmärtää sen kestävän ja kriittisen luonteen. Opiskelija ymmärtää, miten systeeminen pedagoginen ajattelu ja toiminta turvaavat ja kehittävät varhaiskasvatusta, esiopetusta ja koulumaailmaan siirtymistä.
Aineopintokokonaisuuden suorittanut opiskelija osaa tarkastella kasvatusta ja erityisesti varhaiskasvatusta kulttuurien, yhteisöjen sekä yksilön psykologisten, kehityksellisten ja erityiskasvatuksellisten tekijöiden kontekstissa. Opiskelija osaa hankkia omatoimisesti kotimaista ja kansainvälistä tietoa varhaiskasvatuksesta ja päivähoidosta. Hän on omaksunut työssä tarvittavat
viestintätekniset taidot. Opiskelija pystyy saamaan myönteisen kontaktin lapsiin, vanhempiin ja
työtovereihin, osaa yksin ja yhteistyössä suunnitella sekä toteuttaa ja arvioida erilaisia opetussuunnitelmia monenlaisia lapsiryhmiä, lapsiyksilöitä ja kasvuympäristöjä varten. Hän osaa havaita kasvatuksellisia ongelmia ja ratkaista niitä. Opiskelija osaa toteuttaa kandidaatin tutkielman oppien ammatissa tarvittavaa tieteellistä ajattelua ja tutkimustiedon hyödyntämistä. Opiskelija tunnistaa saaneensa valmiudet lähteä ammatilliseen työhön. Työelämässä hänellä on
taito soveltaa omaksumaansa systeemistä pedagogista ajattelua ja kasvatustoimintaa erilaisissa työyhteisöissä sekä lasten ja vanhempien kanssa toimiessaan. Hänellä on halu kehittää
itseään syventääkseen kykyjään ja viisauttaan läpi työelämänsä.
Ammatilliset opinnot
Professional Studies
Opintojen jälkeen opiskelija omaa ammatissa tarvittavat tiedot voimassa olevien valtakunnallisten asiakirjojen esittämien varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmien sisällöllisistä ilmiöalueista ja orientaatioista. Hän omaa ammatissa tarvittavat tiedot, taidot ja menetel-
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mät varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikan toteuttamiseen. Hän osaa toimia kaikkien lasten, myös erilaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten, kanssa eettisesti ja pedagogisesti lasten hyvinvointia ja kestävää kehittymistä edistävästi. Opiskelija osaa toimia pienille lapsille ominaisin toimintamuodoin lukemattomin erilaisin leikin ja taiteen keinoin. Hän osaa yhdistellä ja luoda uutta omaan työskentelyynsä. Opiskelija osaa edistää kaikissa lapsissa jo olevia
kaikinpuolisia valmiuksia. Hän kunnioittaa jokaisen lapsen persoonaa ja tunnistaa lapsessa olevan hyvyyden.
Rakenne ja ohjeellinen ajoitus
koodi

kandidaatti
1

nimi

s

maisteri

2
k

s

3
k

s

4
k

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op
2330300

Kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus, perusopinnot 25 op
Johdatus kasvatustieteeseen:

2330008

a)

Kasvatustiede tieteenä 2 op

2230102

b)

Johdatus ihmistieteelliseen

x
x

tutkimukseen 3 op
2330009

Kasvatushistoria ja -filosofia 5 op

2330011

Yhteiskunta, kulttuuri ja kasvatus 5 op

2330303

Varhaiskasvatuksen systeeminen perusta 5 op

x
x
x

2330304

Systeeminen varhaispedagogiikka 5 op

2330400

Kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus, aineopinnot 55 op

2310211

Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op
(P)

2220113

Oppiminen ja pedagoginen tuki 5 op (P)

2330406

Perustava harjoittelu 7 op

2330407
2330408

x

x
x
x

Varhaiserityiskasvatus ja kielen kehittäminen 6 op

x

Varhaiskasvatuksen diversiteetti yhteis-

x

kunnassa ja kulttuurissa 4 op

2330409

Valmistava harjoittelu 8 op

2330114

Kvantitatiivinen tutkimus 1 5 op

2330115

Kvalitatiivinen tutkimus 1 5 op

x

8020110

Kasvatustieteiden tiedonhaku 1 op

x

2330404

Kandidaatin tutkielmaseminaari 3 op

x

x

2330405

Kandidaatintutkielma 6 op

x

x

2230204

Kypsyysnäyte 0 op

2331200

Pakollinen sivuaine: Ammatilliset opinnot 60 op
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x
x

x

s

5
k

s

k

2331218
2331219
2331221
2331222
2331223
2331224
2331225
2331226
2331227
2331228
2331229

Vuorovaikutteisen varhaispedagogiikan

x

menetelmät I 5 op
Vuorovaikutteisen varhaispedagogiikan

x

menetelmät II 6 op
Varhaispedagogiikan

systeeminen

x

suunnittelu ja arviointi I 3 op
Varhaispedagogiikan

systeeminen

x

suunnittelu ja arviointi II 2 op
Laajeneva ajattelu etiikan, matematiikan ja katsomuksen näkökulmasta 7 op
Musiikki ja liikuntakasvatuksen perusteet I 8 op

x

8 op
x

x

x

x

x

x

x

x

Käsityö ja integroiva lastenkulttuuriprojekti 5 op
Kirjallisuus- ja draamakasvatus 5 op

x

x

Luonto, historia ja teknologiakasvatus
Kuvataidekasvatus 6 op

x

x

Musiikki- ja liikuntakasvatuksen perusteet II 5 op

Valinnainen sivuaine 25 op
2332410
8012054
8013053
8011101
8011125

x

Ruotsia kasvatustieteiden opiskelijoille,
kirjallinen ja suullinen taito 4 op
Academic English for Educational
Sciences 3 op
Puheviestintää

kasvatustieteiden
kasvatustieteiden

opiskelijoille 3 op
Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 2 op

1131000

Yliopisto-opinnot käyntiin 1 op
Henkilökohtainen opintojen suunnittelu
1 op

x

x

x

x

x

x

opiskelijoille 3 op
Kirjoitusviestintää

x
x

2332300

2310101

x

Kieli- ja viestintäopinnot 13 op

x
x

x

x
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Kotitalousopettajakoulutus
Degree Programme in Home Economics Teacher Education
Savonlinnan kampus
Kotitalousopettajakoulutuksen pääaine on kotitaloustiede. Kotitaloustieteen tehtävänä on
kuvata ja analysoida inhimillisten ja aineellisten voimavarojen käyttöä, kehittämistä ja
ohjaamista yksilön, perheen ja yhteiskunnan hyväksi. Kotitaloustiede tutkii kotitaloutta, sen
toimintaan liittyvien ilmiöiden teoreettisia perusteita ja kotitalouden dynaamista vuorovaikutusta
ympäristönsä kanssa. Pääaineopinnoissa opiskelija perehtyy kotitalouden eri osa-alueiden
taitoihin, teoreettiseen asianhallintaan, kotitalouspedagogiikkaan ja tutkimuksen tekemiseen.
Opinnoissa painottuu kestävän kehityksen näkökulma.
Kotitalousopettajakoulutukseen kuuluu pakollisena sivuaineena opettajan pedagogiset opinnot
(60 op), joista 25 opintopistettä suoritetaan kandidaatin tutkintoon ja 35 opintopistettä maisterin
tutkintoon.
Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op
Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee kotitalouksien arjen
toimintakäytänteet ja mieltää kotitalouden toiminnan päämääräksi hyvinvoinnin ylläpitämisen.
Koulutusohjelman keskeisiä sisältöjä ovat ravitsemus ja ruuanvalmistus, asunnon ja tekstiilien
hoito, kuluttajakasvatus ja kotitalouspedagogiikka, joita opiskelijan omavalintainen sivuaine
tukee.
Opiskelija osaa ohjata perheiden ja kotitalouksien toimintaa ja arvioida inhimillisten ja
aineellisten voimavarojen käyttöä, kehittämistä ja ohjaamista niin yksilön, perheen kuin
yhteiskunnan hyväksi. Opiskelija hallitsee opetuksen suunnittelun ja toteutuksen perusteet
sekä kehittää opettajuuttaan kouluyhteisön jäsenenä. Opiskelijalla on tarvittava tietotaito
syventää ja laajentaa alan osaamistaan maisteritasoisissa opinnoissa. Opiskelijalla on
tutkintoasetuksen vaatima riittävä viestintä- ja kielitaito.
Kasvatustieteen maisterin tutkinto 120 op
Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija on opetusalan asiantuntija, jonka
alakohtainen osaaminen liittyy perheiden ja kotitalouksien toimintaan ja vuorovaikutukseen
ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Koulutusohjelman keskeisiä sisältöjä ovat terveyden
edistäminen, ruokakulttuuri, asuminen, kuluttajakäyttäytyminen ja alaan liittyvä tutkimus.
Opiskelijalla on tarvittava tietotaito tieteelliseen ja taiteelliseen jatkokoulutukseen. Opiskelijalla
on tutkintoasetuksen vaatima riittävä viestintä- ja kielitaito.
Pedagogiset opinnot
Pedagogical Studies
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

70 Filosofinen tiedekunta

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
tukemiseen eri oppilaitosmuodoissa riippumatta siitä, mille koulutusasteelle sijoittuviin opettajan
tehtäviin opinnot ovat suuntautuneet.
Itä-Suomen
yliopiston
filosofisen
tiedekunnan
soveltavan
kasvatustieteen
ja
opettajankoulutuksen osastossa ja kasvatustieteiden ja psykologian osaston erityisopettajien
koulutuksessa pedagogiset opinnot jakautuvat sisällöllisesti neljään teema-alueeseen:
vuorovaikutus; oppiva yhteisö; osallisuus ja yhteiskunta; ilmaisu ja kulttuuri. Opinnoissa
rakennetaan tiivis yhteys teoreettis-käsitteellisten opintojen ja ohjatun harjoittelun välille
oppimistehtävien ja omien opetus- ja ohjauskokemusten reflektoinnin avulla. Ohjattua
harjoittelua pedagogisissa opinnoissa on noin kolmasosa, ja se jakaantuu neljään eri
harjoittelujaksoon.
Ohjattua
harjoittelua
suoritetaan
yliopiston
harjoittelukoulussa
(normaalikoulussa) ja muussa oppilaitoksessa koulutuksittain jonkin verran eriytyen,
opetussuunnitelmassa täsmennetyllä tavalla.
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 tukevia
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.
Osaamistavoitteet teema-alueittain (kandidaatin tutkintovaihe 25 op)
Teema-alue: vuorovaikutus
Opintojaksot käytyään opiskelija tunnistaa lapsen ja nuoren kehityksen merkityksen
opetuksessa ja oppimisessa. Hän osaa keskustella kokonaisvaltaisesti kasvusta ja oppimisesta,
kasvatuksesta ja opetuksesta sekä kasvattajuudesta ja opettajuudesta. Opiskelija osaa kuvata
ja käyttää kasvatustieteen, oppimisen, pedagogiikan ja erityispedagogiikan käsitteitä. Opiskelija
osaa selittää vuorovaikutuksen keskeisenä prosessina kasvussa ja kasvatuksessa sekä
opetuksessa ja oppimisessa. Opiskelija osaa tunnistaa, analysoida ja soveltaa
vuorovaikutuksen eri ulottuvuuksia, muotoja ja keinoja pedagogisessa toiminnassa. Opiskelija
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ymmärtää opetussuunnitelman merkityksen opettajan työssä ja osaa käyttää
opetussuunnitelmaa opetuksessa. Opiskelija tunnistaa tutkivan opettajuuden periaatteet, hän
tunnistaa oppijan oppimisen ja kehityksen kannalta mielekkäitä tutkimuskohteita, osaa kehittää
opetuskäytäntöä peilaten sitä teoriaan ja osaa käyttää kasvatustieteellistä tietoa käytännön
tilanteissa. Opiskelija tuntee tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön periaatteet sekä niiden
liittymisen oppimisteoreettisiin suuntauksiin. Hän tunnistaa kaikkialla tapahtuvan oppimisen
kouluopetuksen tukena.
Teema-alue: oppiva yhteisö
Opiskelija tunnistaa ja osaa huomioida erilaisten oppijoiden tarpeita ja oppimisprosessin
jatkumon ohjaamiseen liittyviä toimintatapoja yhteisöllisen oppimisen suunnittelussa ja
toteutuksessa eri toiminta- ja oppimisympäristöissä. Opiskelija osaa käyttää opetusteknologioita
yhteisöllisen oppimisen välineinä. Opiskelija osaa toimia tasavertaisena ryhmän jäsenenä,
tiedostaen oman panoksensa merkityksen ryhmän toiminnalle. Hän tunnistaa ryhmäilmiöitä ja
rakentaa niistä tieteellistä ymmärrystä. Opiskelija tunnistaa moniammatillisen yhteistyön
perusteita ja osaa selittää jaetun asiantuntijuuden merkityksen työyhteisössä.
Osaamistavoitteet teema-alueittain (maisterin tutkintovaihe 35 op)
Teema-alue: vuorovaikutus
Opiskelija vahvistaa ymmärrystään ja tunnistaa kokonaisvaltaisesti lapsen ja nuoren kasvuun
ja kehitykseen sekä ohjaukseen liittyviä tekijöitä. Opiskelija osaa suunnitella kokonaisvaltaisia
opetus-oppimisprosesseja peilaten sitä teoriaan ja osaa hyödyntää tutkimustietoa käytännön
tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa ammatillista kasvuaan.
Teema-alue: ilmaisu ja kulttuuri
Opiskelija hahmottaa monikulttuurisuuden ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia ja haasteita
kasvatuksessa ja koulutuksessa osana kestävää tulevaisuutta. Opiskelija kykenee
havainnoimaan ajankohtaisia maailmanlaajuisia ilmiöitä ja näiden yhteyksiä paikallisiin ilmiöihin
sekä rakentamaan näistä oppilaiden kanssa erilaisia ilmaisumuotoja, joiden avulla ilmiöistä
keskusteleminen on mahdollista. Opiskelija osaa verkostoitua eri alojen toimijoiden ja
organisaatioiden kanssa. Opiskelija ymmärtää oman eettisen vastuunsa ja osaa perustella
oman toimintansa eettis-filosofisia lähtökohtia. Opiskelija osaa rakentaa oppilaan hyvinvointia
tukevia inklusiiviselle ja eheyttävälle periaatteelle perustuvia, ilmaisua ja luovuutta tukevia
oppimisympäristöjä. Opiskelija osaa kehittää työtään tutkimusperustaisesti moniammatillisissa
ja monikulttuurisissa työympäristöissä.
Teema-alue: osallisuus ja yhteiskunta
Opiskelija osaa suunnitella omaa toimintaansa monitoimijaisessa ja monikulttuurisessa
yhteisössä ja muuttuvassa yhteiskunnassa. Opiskelija osaa erotella ammatillisen ja
henkilökohtaisen roolinsa vaikuttajana yhteiskunnassa. Hän osaa tehdä päätöksiä ja valintoja
kestävin ja eettisin perustein. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa oppijoita sekä muita
kouluyhteisön toimijoita osallistavia toimintoja sekä tukea oppimisen ja koulutuspolkujen
jatkuvuutta. Hän osaa asettaa tavoitteita sekä käyttää erilaisia työskentelytapoja oman
ammattitaitonsa ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi
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Rakenne ja ohjeellinen ajoitus
koodi

kandidaatti
1

nimi

s

maisteri

2
k

s

3
k

s

4
k

s

5
k

s

k

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op
2330500

Kotitaloustiede, perusopinnot 25 op

2330511

Kotitaloustieteen tutkimus ja oppimisympäristöt 5 op

x

2330512

Ruuanvalmistus ja keittiöhygienia 5 op

x

2330513

Ateriasuunnittelu ja ravitsemuksen perusteet 5 op

x

2330514

Kodin puhtaanapidon perusteet 5 op

x

2330515

Kotitalous taloudellisena ja sosiaalisena
yksikkönä 5 op

x

2330600

Kotitaloustiede, aineopinnot 50 op

2330611

Ruuanvalmistus ja ravitsemus 5 op

2330612

Ravitsemusinterventiot ja ruuanvalmistuksen pedagogiikka 5 op

2330614

Lapset, nuoret ja kulutus 5 op

2330615

Tekstiilit, pintamateriaalit ja asuminen
5 op

2330616

Kotitalouspedagogiikka 5 op

2330008
2230102

a)

Kasvatustiede tieteenä 2 op

b)

Johdatus ihmistieteelliseen tutki-

2330115

Kvalitatiivinen tutkimus 1 5 op

2330114

Kvantitatiivinen tutkimus 1 5 op

8020110

Kasvatustieteiden tiedonhaku 1 op

2330605

Kandidaatin tutkielmaseminaari 3 op

x

2330606

Kandidaatintutkielma 6 op

x

2230204

Kypsyysnäyte 0 op

x

2331310

Pakollinen sivuaine: Pedagogiset opinnot 25 op

2310211

Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op

x

2310212

Orientaatio opettajuuteen 2 op

x

2310213

Orientoiva harjoittelu (H1) 3 op

x

2220113

Oppiminen ja pedagoginen tuki 5 op

x
x
x
x
x

Johdatus kasvatustieteeseen 5 op
x

x

mukseen 3 op

2310214
2310215

Yhteisöllisen oppimisprosessin perusteet 3 op
Opetuksen perusteiden harjoittelu (H2)
7 op

x
x
x

x

x
x
x

Valinnainen sivuaine 60 op
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2332400
8012054
8013053
8011101
8011125
2310102

Kieli- ja viestintäopinnot 18 op
Ruotsia kasvatustieteiden opiskelijoille,
kirjallinen ja suullinen taito 4 op
Academic English for Educational
Sciences 3 op
Puheviestintää
kasvatustieteiden
opiskelijoille 3 op
Kirjoitusviestintää
kasvatustieteiden
opiskelijoille 3 op
Opetus ja oppiminen tieto- ja viestintäteknologiaa soveltavissa ympäristöissä
5 op

x
x
x
x
x

2332300

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 2 op

1131000

Yliopisto-opinnot käyntiin 1 op

x

2310101

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu
1 op

x

x

x

x

x

x

Kasvatustieteen maisterin tutkinto 120 op
2330700

Kotitaloustiede, syventävät opinnot 85 op

2330711

Kestävä kehitys ravitsemus- ja ruokajärjestelmissä 5 op

2330712

Ruoka- ja tapakulttuuri 10 op

2330713

Terveyden edistäminen 5 op

2330714

Kuluttajakasvatus 5 op

2330613

Asuminen ja asuinympäristö 5 op

2330715

Asuminen ja tilasuunnittelu 5 op

2330716

Kotitaloustieteen erityistutkimusmenetelmät 4 op

2330216

Kvalitatiivinen tutkimus 2 3 op

2330217

Kvantitatiivinen tutkimus 2 3 op

x

2330707

Suunnitteluseminaari 5 op

x

x

2330708

Työskentelyseminaari 5 op

2330709

Pro gradu -tutkielma 30 op

x

x

2230329

Kypsyysnäyte 0 op

2331320

Pakollinen sivuaine: Pedagogiset opinnot 35 op

2310231
2310232
2310233
2310234

Vuorovaikutus oppimis- ja koulutusympäristöissä 5 op
Kasvatus kestävään tulevaisuuteen
5 op
Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa
5 op
Tutkiva opettajuus moninaisissa ympäristöissä 3 op

74 Filosofinen tiedekunta

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x
x

x
x
x
x

2310235

Tutkiva opettajuus (H3) 7 op

2310236

Opetusalan ammattilaiseksi ja yhteiskunnalliseksi toimijaksi kehittyminen
5 op

2310237

Työelämäharjoittelu (H4) 5 op

x
x
x

x

x

x

Käsityönopettajakoulutus
Degree Programme in Textile Teacher Education
Savonlinnan kampus
Käsityönopettajakoulutuksessa opiskelijan pääaine on
käsityötiede, tekstiilityö.
Käsityötieteen opinnoissa perehdytään ilmiöpohjaisesti käsityötuotteiden suunnitteluun,
valmistukseen ja niiden opettamiseen sekä käsityötieteen tutkimukseen. Käsityötieteen
pääaineopinnoissa opiskelija saa käsityöhön ja erityisesti tekstiilityöhön liittyviä tietoja ja taitoja,
joita sovelletaan erilaisiin ongelmanratkaisutilanteisiin, oppiainerajat rikkoviin ja
monimateriaalisiin käsityön projekteihin tai uuden tiedon tuottamiseen. Käsityötieteen
tutkimusopinnot laajentavat ymmärrystä käsityöstä, perehdyttävät tutkimuksen tekemiseen ja
opettavat hyödyntämään tieteellisen ajattelun välineitä ja tutkimustietoa omassa työskentelyssä.
Opinnoissa painottuvat yhteisöllisyys, tutkiva ote ja asiantuntijuuden kehittyminen sekä
yhteiskunnallinen vuorovaikutus.
Käsityönopettajakoulutukseen sisältyy sivuaineena opettajan pedagogiset opinnot (60 op),
joista 25 opintopistettä suoritetaan kandidaatin tutkintoon ja 35 opintopistettä maisterin
tutkintoon. Opettajan pedagogiset opinnot antavat käsityönopettajan kelpoisuuden. Omaan
valintaan perustuvan sivuaineensa mukaisesti opiskelija saa kelpoisuuden muiden aineiden
opetustehtäviin perusasteella ja lukiossa tai aikuiskoulutustehtävissä. Käsityönopettajan
tutkinto antaa myös muille aloille sopivia valmiuksia esimerkiksi käsityö- ja kasvatusalan
tutkimus-, hallinto-, neuvonta- ja asiantuntijatehtäviin sekä tehtäviin sosiaali- ja kulttuurialalle,
tai median ja liike-elämän palvelukseen. Käsityönopettajalla on myös mahdollisuus suorittaa
tieteellisiä jatko-opintoja ja suorittaa lisensiaatin tai tohtorin tutkinto.
Tavoitteena on, että opiskelijalla on hyvät valmiudet suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää
käsityönopetusta ja käsityöalan työtehtäviä tutkimusperustaisesti. Opiskelija osaa ohjata
projekteja, tehdä tiimityötä jaetun asiantuntijuuden periaatteella, hyödyntää tieto- ja
viestintäteknologiaa sekä verkostoitua eri alojen toimijoiden ja organisaatioiden kanssa.
Opiskelija osaa soveltaa tieto-taitoaan toimiessaan kasvatusalan kehittäjänä ja asiantuntijana
erilaisissa tehtävissä. Lisäksi opiskelija osaa hyödyntää käsityöalaan liittyvää tutkimusta sekä
suunnitella ja toteuttaa käsityötieteellistä tutkimusta.
Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op
Kandidaatin tutkintoon johtavissa opinnoissa opiskelija perehtyy käsityötieteen sekä käsityön ja
käsityönopetuksen perusteiden tuntemukseen ja saa valmiudet alan kehityksen seuraamiseen
sekä valmiuksia osallistua alalla käytävään keskusteluun. Tutkintoon sisältyvien pedagogisten
opintojen jälkeen opiskelija osaa eritellä kasvatusta, opetusta ja oppimista sekä omaa
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opettajuuttaan koskevia kysymyksiä tieteellisten käsitteiden avulla. Opiskelija osaa tutkinnon
suoritettuaan soveltaa valitsemansa sivuaineen antamia tietoja ja taitoja laaja-alaiseen
ammatilliseen toimintaansa tai toisen peruskoulussa opetettavan aineen opettamiseen.
Opiskelija soveltaa opintojensa aikana valmiuksiaan tieteelliseen ajatteluun ja
työskentelytapoihin. Hän osaa käyttää tietotaitoaan maisteriopinnoissa osaamisensa
laajentamiseen. Opintojen aikana opiskelija saavuttaa edellytykset hankitun tiedon
soveltamiseen työelämässä sekä niihin liittyvät äidinkielen, ruotsin ja englannin kielen
vuorovaikutus- ja viestintätaidot.
Käsityötieteen, tekstiilityö, perusopintokokonaisuuden suorittanut opiskelija osaa
määritellä käsityötiedettä tieteen- ja tiedonalana. Hän osaa paikantaa käsityötieteen
monitieteisenä ja erilaisia tutkimusorientaatioita omaavana tieteenalana ja osaa hyödyntää
käsityötieteen tutkimuksia. Hän osaa soveltaa käsityötieteen ja käsityötoiminnan
peruskäsitteistöä ja teoreettisia perusteita. Hän osaa käsityön aineenhallinnan perustekniikoita
ja valmistaa näytteitä, kokeiluja ja tuotteita tutkivalla otteella. Hän osaa arvioida ja kehittää omaa
osaamistaan sekä seurata alan kehitystä. Hän osaa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa.
Aineopintokokonaisuuden suorittanut opiskelija osaa soveltaa käsityötieteen ja muotoilun
teorioita sekä aineenhallintaan että oman tutkielman tekemiseen. Hän osaa jäsentää
käsityötieteellisiä tutkimuskohteita teoreettisella tasolla. Hän osaa soveltaa taitojaan ja tietojaan
erilaisissa yksin ja yhteisöllisesti toteutettavissa tuotteen suunnittelu-, valmistus- ja
arviointitehtävissä. Hän soveltaa tieto- ja viestintäteknologiaa erilaisiin käsityökonteksteihin.
Kasvatustieteen maisterin tutkinto 120 op
Maisterin tutkintoon johtavien opintojen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa hyvän
käsityötieteen teoreettisen ja käytännöllisen hallinnan sekä näiden soveltamisen. Opettajan
pedagogiset opinnot suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida sekä kehittää
asiantuntijana käsityöalan opetusta, oppimisympäristöjä ja koulutusta sekä omaa
työyhteisöään. Opiskelija osaa soveltaa tieteellistä tietoa ja menetelmiä työssään ja jatkoopinnoissa. Opiskelija osaa viestiä muiden asiantuntijoiden ja sidosryhmien edustajien kanssa
alansa aiheista hallitsemillaan kielillä.
Syventävien opintojen opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa
käsityötieteen eri osa-alueiden osaamistaan luovien ja yhteisöllisten projektien toteuttamisessa.
Opiskelija osaa arvioida omaa asiantuntemustaan käsityötieteen osa-alueilla ja hyödyntää
tutkimustietoa työskentelyssään sekä hallitsee itsenäisesti vaativia käsityöllisiä suunnittelu- ja
valmistusprosesseja. Opiskelija on saanut valmiuksia käsityön asiantuntemusta vaativiin
neuvonta-, asiantuntija- ja tutkimustehtäviin. Opiskelija osaa soveltaa erilaisia
tutkimusorientaatioita ja -menetelmiä omassa tutkimustehtävässään sekä toteuttaa ja
raportoida itsenäisen käsityötieteellisen tutkimuksen.
Pedagogiset opinnot
Pedagogical Studies
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)
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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
tukemiseen eri oppilaitosmuodoissa riippumatta siitä, mille koulutusasteelle sijoittuviin opettajan
tehtäviin opinnot ovat suuntautuneet.
Itä-Suomen
yliopiston
filosofisen
tiedekunnan
soveltavan
kasvatustieteen
ja
opettajankoulutuksen osastossa ja kasvatustieteiden ja psykologian osaston erityisopettajien
koulutuksessa pedagogiset opinnot jakautuvat sisällöllisesti neljään teema-alueeseen:
vuorovaikutus; oppiva yhteisö; osallisuus ja yhteiskunta; ilmaisu ja kulttuuri. Opinnoissa
rakennetaan tiivis yhteys teoreettis-käsitteellisten opintojen ja ohjatun harjoittelun välille
oppimistehtävien ja omien opetus- ja ohjauskokemusten reflektoinnin avulla. Ohjattua
harjoittelua pedagogisissa opinnoissa on noin kolmasosa, ja se jakaantuu neljään eri
harjoittelujaksoon.
Ohjattua
harjoittelua
suoritetaan
yliopiston
harjoittelukoulussa
(normaalikoulussa) ja muussa oppilaitoksessa koulutuksittain jonkin verran eriytyen,
opetussuunnitelmassa täsmennetyllä tavalla.
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 tukevia
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.
Osaamistavoitteet teema-alueittain (kandidaatin tutkintovaihe 25 op)
Teema-alue: vuorovaikutus
Opintojaksot käytyään opiskelija tunnistaa lapsen ja nuoren kehityksen merkityksen
opetuksessa ja oppimisessa. Hän osaa keskustella kokonaisvaltaisesti kasvusta ja oppimisesta,
kasvatuksesta ja opetuksesta sekä kasvattajuudesta ja opettajuudesta. Opiskelija osaa kuvata
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ja käyttää kasvatustieteen, oppimisen, pedagogiikan ja erityispedagogiikan käsitteitä. Opiskelija
osaa selittää vuorovaikutuksen keskeisenä prosessina kasvussa ja kasvatuksessa sekä
opetuksessa ja oppimisessa. Opiskelija osaa tunnistaa, analysoida ja soveltaa
vuorovaikutuksen eri ulottuvuuksia, muotoja ja keinoja pedagogisessa toiminnassa. Opiskelija
ymmärtää opetussuunnitelman merkityksen opettajan työssä ja osaa käyttää
opetussuunnitelmaa opetuksessa. Opiskelija tunnistaa tutkivan opettajuuden periaatteet, hän
tunnistaa oppijan oppimisen ja kehityksen kannalta mielekkäitä tutkimuskohteita, osaa kehittää
opetuskäytäntöä peilaten sitä teoriaan ja osaa käyttää kasvatustieteellistä tietoa käytännön
tilanteissa. Opiskelija tuntee tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön periaatteet sekä niiden
liittymisen oppimisteoreettisiin suuntauksiin. Hän tunnistaa kaikkialla tapahtuvan oppimisen
kouluopetuksen tukena.
Teema-alue: oppiva yhteisö
Opiskelija tunnistaa ja osaa huomioida erilaisten oppijoiden tarpeita ja oppimisprosessin
jatkumon ohjaamiseen liittyviä toimintatapoja yhteisöllisen oppimisen suunnittelussa ja
toteutuksessa eri toiminta- ja oppimisympäristöissä. Opiskelija osaa käyttää opetusteknologioita
yhteisöllisen oppimisen välineinä. Opiskelija osaa toimia tasavertaisena ryhmän jäsenenä,
tiedostaen oman panoksensa merkityksen ryhmän toiminnalle. Hän tunnistaa ryhmäilmiöitä ja
rakentaa niistä tieteellistä ymmärrystä. Opiskelija tunnistaa moniammatillisen yhteistyön
perusteita ja osaa selittää jaetun asiantuntijuuden merkityksen työyhteisössä.
Osaamistavoitteet teema-alueittain (maisterin tutkintovaihe 35 op)
Teema-alue: vuorovaikutus
Opiskelija vahvistaa ymmärrystään ja tunnistaa kokonaisvaltaisesti lapsen ja nuoren kasvuun
ja kehitykseen sekä ohjaukseen liittyviä tekijöitä. Opiskelija osaa suunnitella kokonaisvaltaisia
opetus-oppimisprosesseja peilaten sitä teoriaan ja osaa hyödyntää tutkimustietoa käytännön
tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa ammatillista kasvuaan.
Teema-alue: ilmaisu ja kulttuuri
Opiskelija hahmottaa monikulttuurisuuden ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia ja haasteita
kasvatuksessa ja koulutuksessa osana kestävää tulevaisuutta. Opiskelija kykenee
havainnoimaan ajankohtaisia maailmanlaajuisia ilmiöitä ja näiden yhteyksiä paikallisiin ilmiöihin
sekä rakentamaan näistä oppilaiden kanssa erilaisia ilmaisumuotoja, joiden avulla ilmiöistä
keskusteleminen on mahdollista. Opiskelija osaa verkostoitua eri alojen toimijoiden ja
organisaatioiden kanssa. Opiskelija ymmärtää oman eettisen vastuunsa ja osaa perustella
oman toimintansa eettis-filosofisia lähtökohtia. Opiskelija osaa rakentaa oppilaan hyvinvointia
tukevia inklusiiviselle ja eheyttävälle periaatteelle perustuvia, ilmaisua ja luovuutta tukevia
oppimisympäristöjä. Opiskelija osaa kehittää työtään tutkimusperustaisesti moniammatillisissa
ja monikulttuurisissa työympäristöissä.
Teema-alue: osallisuus ja yhteiskunta
Opiskelija osaa suunnitella omaa toimintaansa monitoimijaisessa ja monikulttuurisessa
yhteisössä ja muuttuvassa yhteiskunnassa. Opiskelija osaa erotella ammatillisen ja
henkilökohtaisen roolinsa vaikuttajana yhteiskunnassa. Hän osaa tehdä päätöksiä ja valintoja
kestävin ja eettisin perustein. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa oppijoita sekä muita
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kouluyhteisön toimijoita osallistavia toimintoja sekä tukea oppimisen ja koulutuspolkujen
jatkuvuutta. Hän osaa asettaa tavoitteita sekä käyttää erilaisia työskentelytapoja oman
ammattitaitonsa ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi
Rakenne ja ohjeellinen ajoitus
koodi

kandidaatti
1

nimi

s

maisteri

2
k

s

3
k

s

4
k

s

5
k

s

k

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op
2330800

Käsityötiede, tekstiilityö, perusopinnot 25 op

2330811

Käsityön teknologian perusteet 5 op

x

2330812

Käsityötieteen perusteet 5 op

x

2330813a

Käsityötaito ja taidon opettaminen 5 op

x

2330813b

Käsityön suunnittelu ja valmistus 5 op

x

2330813c

Käsityö ilmaisun välineenä 5 op

x

2330900

Käsityötiede, tekstiilityö, aineopinnot 50 op

2330911

Lankatyöt 5 op

2330912

Kankaankudonta 5 op

2330913a

Kaavoitus ja muotoilu 5 op

2330913b

2330915

2330008
2230102

x

x
x
x

Vaatteiden suunnittelu ja valmistus
5 op
Yhteinen käsityö ja tuotesuunnittelu
5 op
Johdatus kasvatustieteeseen 5 op
a)
b)

Kasvatustiede tieteenä
2 op
Johdatus
ihmistieteelliseen tutkimukseen 3 op

x
x

x

x

2330115

Kvalitatiivinen tutkimus 1 5 op

2330114

Kvantitatiivinen tutkimus 1 5 op

x

8020110

Kasvatustieteiden tiedonhaku 1 op

2330908

Kandidaatin tutkielmaseminaari 3 op

x

2330909

Kandidaatintutkielma 6 op

x

2230204

Kypsyysnäyte 0 op

x

2331310

Pakollinen sivuaine: Pedagogiset opinnot 25 op

2310211

Oppimisen ja kehityksen perusteet
5 op

x

2310212

Orientaatio opettajuuteen 2 op

x

2310213

Orientoiva harjoittelu (H1) 3 op

x

2220113

Oppiminen ja pedagoginen tuki 5 op

x
x

x

x
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2310214
2310215

Yhteisöllisen oppimisprosessin perusteet 3 op
Opetuksen perusteiden harjoittelu
(H2) 7 op

x
x

Valinnainen sivuaine 60 op
2332400

Kieli- ja viestintäopinnot 18 op

8012054

Ruotsia kasvatustieteiden opiskelijoille, kirjallinen ja suullinen taito 4 op

8013054

Academic English for Educational
Sciences 3 op

8011101
8011125
2310102

x

x

x

x

x
x

Puheviestintää
kasvatustieteiden
opiskelijoille 3 op
Kirjoitusviestintää kasvatustieteiden
opiskelijoille 3 op
Opetus ja oppiminen tieto- ja viestintäteknologiaa soveltavissa ympäristöissä 5 op

x
x
x

2332300

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 2 op

1131000

Yliopisto-opinnot käyntiin 1 op

x

2310101

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 1 op

x

x

x

x

x

x

Kasvatustieteen maisterin tutkinto 120 op
2331000

Käsityötiede, tekstiilityö, syventävät opinnot 85 op

2331021

Kestävä käsityö 5 op

x

2331022

Yhteisöllinen käsityö 5 op

x

2331023

Vaatetuksen syventävä projekti 5 op

2330914

Kulttuurinen käsityö 5 op

2331007

Syventävä kirjallisuus 5 op

2330715

Asuminen ja tilasuunnittelu 5 op

2331024

Syventävä käsityön projekti 5 op

2331025

Käsityötieteen erityistutkimusmenetelmät 4 op

2330216

Kvalitatiivinen tutkimus 2 3 op

2330217

Kvantitatiivinen tutkimus 2 3 op

2331009

Suunnitteluseminaari 5 op

2331011

Työskentelyseminaari 5 op

2331012

Pro gradu -tutkielma 30 op

2230329

Kypsyysnäyte 0 op

2331320

Pakollinen sivuaine: Pedagogiset opinnot 35 op

2310231

Vuorovaikutus oppimis- ja koulutusympäristöissä 5 op
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

2310232
2310233
2310234

Kasvatus kestävään tulevaisuuteen
5 op
Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 5 op
Tutkiva opettajuus moninaisissa ympäristöissä 3 op

x
x
x

2310235

Tutkiva opettajuus (H3) 7 op

2310236

Opetusalan ammattilaiseksi ja yhteiskunnalliseksi toimijaksi kehittyminen
5 op

x
x

2310237

Työelämäharjoittelu 5 op

x
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Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston sivuainetarjonta
Joensuun kampus
2310200
2310300
2310350
2320700
2320800
2320850
2310400
2321000
2310000
2321100
2321200
2321300

Aineenopettajan pedagogiset opinnot
Alkukasvatus, perusopinnot
Alkukasvatus, aineopinnot
Ammatillisesti suuntautunut kieltenopetus
Elämänkatsomustieto, perusopinnot
Elämänkatsomustieto, aineopinnot
Liikunta
Luonnontieteet ja yhteiskunta
Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja
aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot
Professional Intercultural Competence
Teaching Foreign Languages to Young Learners
Tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikka

60 op
25 op
35 op
25 op
26 op
35 op
25 op
25 op
60 op
25 ECTS
25 ECTS
25 op

Savonlinnan kampus
2310300
2332200
2330500
2330680
2331600
2331800
2331900
2330800
2330980
2331500
2332000
2332100
2310000
2331700

Alkukasvatus, perusopinnot
25 op
Integroiva taide- ja taitokasvatus, perusopinnot
25 op
Kotitaloustiede, perusopinnot
25 op
Kotitaloustiede, aineopinnot
35 op
Kuvataide, perusopinnot
25 op
Käsityötiede, teknologiakasvatus/tekninen työ, perusopinnot 25 op
Käsityötiede, teknologiakasvatus/tekninen työ, aineopinnot 35 op
Käsityötiede, tekstiilityö, perusopinnot
25 op
Käsityötiede, tekstiilityö, aineopinnot
35 op
Liikunta, perusopinnot
25 op
Musiikkikasvatus, perusopinnot
25 op
Musiikkikasvatus, aineopinnot
35 op
Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja
aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot
60 op
Äidinkieli ja kirjallisuus, perusopinnot
25 op
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Sivuaineiden esittely
Aineenopettajan pedagogiset opinnot
Subject Teacher’s Pedagogical Studies
Joensuun kampus
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
tukemiseen eri oppilaitosmuodoissa riippumatta siitä, mille koulutusasteelle sijoittuviin opettajan
tehtäviin opinnot ovat suuntautuneet.
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston järjestämät opettajan pedagogiset
opinnot jakautuvat sisällöllisesti neljään teema-alueeseen: vuorovaikutus; oppiva yhteisö;
osallisuus ja yhteiskunta; ilmaisu ja kulttuuri (ks. osaamistavoitteet teema-alueittain Joensuun
kampuksen luokanopettajakoulutuksen kohdalta). Opinnoissa rakennetaan tiivis yhteys
teoreettis-käsitteellisten opintojen ja ohjatun harjoittelun välille oppimistehtävien ja omien
opetus- ja ohjauskokemusten reflektoinnin avulla. Ohjattua harjoittelua pedagogisissa
opinnoissa on noin kolmasosa, ja se jakaantuu neljään eri harjoittelujaksoon. Ohjattua
harjoittelua suoritetaan yliopiston harjoittelukoulussa (normaalikoulussa) ja muussa
oppilaitoksessa koulutuksittain jonkin verran eriytyen, opetussuunnitelmassa täsmennetyllä
tavalla.
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 tukevia
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
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toimia moniammatillisessa yhteistyössä jaetun asiantuntijuuden periaatteiden mukaisesti sekä
hallitsee sidosryhmäyhteistyön ja kasvatuskumppanuuden toimintamuotoja.
Aineenopettajan pedagogisiin opintoihin on erillinen haku kerran vuodessa, yleensä keväisin.
Opintoihin voivat hakeutua Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijat, joilla on oikeus suorittaa
maisterin tutkinto pääaineenaan jokin seuraavista aineista: Suomen historia tai yleinen historia,
suomen kieli tai kirjallisuus, englannin kieli ja kulttuuri, ruotsin kieli, saksan kieli, venäjän kieli,
biologia, maantiede, fysiikka, matematiikka, kemia tai tietojenkäsittelytiede. Filosofisen
tiedekunnan tiedekuntaneuvosto vahvistaa hakuajan ja aloituspaikat pääaineittain vuosittain.
Valinta aineenopettajan pedagogisiin opintoihin perustuu soveltuvuuskokeeseen, jossa
arvioidaan opiskelijan edellytyksiä opettajan tehtävään. Aiempi opintomenestys ei vaikuta
valintaan. Opiskelija voi hakeutua aineenopettajan pedagogisiin opintoihin haluamanaan
opintovuonna. Suositeltavaa on kuitenkin hakea pedagogisten opintojen opinto-oikeutta
ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä ja aloittaa opinnot toisen opintovuoden syksyllä. Opintooikeus opettajan pedagogisiin opintoihin päättyy sen lukuvuoden lopussa, jonka kuluessa
opiskelija on suorittanut maisterin tutkinnon.
Aineenopettajan
pedagogiset
opinnot
suositellaan
suoritettavaksi
määriteltyjen
kokonaisuuksien mukaisesti kandidaatin tutkintoon 25 op ja maisterin tutkintoon 35 op.
Tarvittaessa on kuitenkin mahdollista koostaa 25 op ja 35 op kokonaisuudet vaihtoehtoisilla
tavoilla.
Vastuuyksikkö: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Joensuu
Kohderyhmä: Opinto-oikeuden aineenopettajan pedagogisiin opintoihin saaneet
2310200

Aineenopettajan pedagogiset opinnot

60 op

2310210

Opettajan pedagogiset opinnot
(suositellaan suoritettavaksi osaksi kandidaatin tutkintoa)

25 op

Pakolliset opintojaksot 25 opintopisteen kokonaisuuteen:
2310211
Oppimisen ja kehityksen perusteet
2310212
Orientaatio opettajuuteen
2310213
Orientoiva harjoittelu (H1)
Suositellaan suoritettavaksi 25 opintopisteen kokonaisuuteen:
2220113
Oppiminen ja pedagoginen tuki
2310214
Yhteisöllisen oppimisprosessin perusteet
2310215
Opetuksen perusteiden harjoittelu (H2)
(opintojaksot 2310214 ja 2310215 tulee suorittaa samanaikaisesti)
Vaihtoehtoisia opintojaksoja 25 opintopisteen kokonaisuuteen:
2310231
Vuorovaikutus oppimis- ja koulutusympäristöissä
2310232
Kasvatus kestävään tulevaisuuteen
2310233
Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa
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5 op
2 op
3 op

5 op
3 op
7 op

5 op
5 op
5 op

2310230

Opettajan pedagogiset opinnot
(suositellaan suoritettavaksi osaksi maisterin tutkintoa)

Pakolliset opintojaksot 35 opintopisteen kokonaisuuteen:
2310234
Tutkiva opettajuus moninaisissa ympäristöissä
2310235
Tutkiva opettajuus (H3)
2310236
Opetusalan ammattilaiseksi ja yhteiskunnalliseksi toimijaksi
kehittyminen
2310237
Työelämäharjoittelu (H4)
Suositellaan suoritettavaksi 35 opintopisteen kokonaisuuteen:
2310231
Vuorovaikutus oppimis- ja koulutusympäristöissä
2310232
Kasvatus kestävään tulevaisuuteen
2310233
Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa
Vaihtoehtoisia opintojaksoja 35 opintopisteen kokonaisuuteen:
2220113
Oppiminen ja pedagoginen tuki
2310214
Yhteisöllisen oppimisprosessin perusteet
2310215
Opetuksen perusteiden harjoittelu (H2)
(opintojaksot 2310214 ja 2310215 tulee suorittaa samanaikaisesti)

35 op

3 op
7 op
5 op
5 op

5 op
5 op
5 op

5 op
3 op
7 op

Alkukasvatus
Studies for the Teaching School Beginners
Joensuun kampus
Alkukasvatus on yksi kasvatustieteen erityisaloista, joka kohdistuu erityisesti institutionaaliseen
esi- ja alkuopetukseen. Alkukasvatus luo siltaa esiopetuksesta alkuopetukseen ja sen
tavoitteena on muodostaa lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevä kokonaisuus.
Alkukasvatus liittyy läheisesti varhais- ja perusopetuskasvatukseen sekä kasvatustieteen
muihin alueisiin, joissa tarkastellaan lapsen saattamista tavoitteellisen ja järjestelmällisen
opetuksen piiriin. Keskeisenä tutkimus- ja kehittämiskohteena on esi- ja alkuopetusikäisen
lapsen kasvatus, kasvu ja kehitys sekä oppiminen ja oppimisprosessien ohjaaminen.
Alkukasvatuksen perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on hyvät valmiudet
suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää vallitsevia opetussuunnitelmia kokonaisvaltaisesti.
Opiskelijalla on hyvät valmiudet toteuttaa eheytettyä opetussuunnitelmaa esi- ja
alkuopetuksessa. Hän tietää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehitykseen ja oppimiseen
vaikuttavat keskeiset yksilölliset (esim. fyysinen, sosio-emotionaalinen ja kognitiivinen kehitys,
temperamentti- ja persoonallisuuspiirteet, motivaatio) ja ympäristötekijät (luokan ilmapiiri,
opettajan ohjausvuorovaikutus, kodin ja koulun välinen yhteistyö, moniammatillinen yhteistyö).
Opiskelija osaa soveltaa hankkimaansa tietoa ja taitoa lapsen kehityksen, opiskelun ja
oppimisympäristöjen havainnoinnissa, seurannassa ja pedagogisessa arvioinnissa. Hän saa
hyvät valmiudet soveltaa hankittuja tietoja ja taitoja esiopetuksen sisältöalueiden ja
perusopetuksen vuosiluokkien 1—2 oppiaineiden näkökulmasta, ja voi jatkaa opintojaan
alkukasvatuksen aineopinnoissa (35 op).
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Alkukasvatuksen aineopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on erikoistunut
monipuolisesti esi- ja alkuopetusikäisten lasten oppimisen ja opettamisen ajankohtaisiin
kysymyksiin sekä osaa soveltaa hankkimaansa lapsen oppimista ja kehitystä koskevaa
tietoteoreettista tietämystä opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelijalla on hyvät
valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida vallitsevia opetussuunnitelmia tutkimusperustaisesti.
Opiskelija osaa tulkita ja hyödyntää tieteenalan ajankohtaista tutkimusta ja soveltaa
tutkimustietoa esi- ja alkuopetuksen oppimiskokonaisuuksien ja oppiaineiden opetuksen
kehittämiseksi. Opiskelijalla on hyvät valmiudet suunnitella ja toteuttaa tutkielmia
alkukasvatuksen keskeisistä kysymyksistä.
Alkukasvatuksen sivuaineopintoihin ja kokonaisuuksien opintojaksojen suorittamiseen on
oikeus ainoastaan ko. opintoihin opinto-oikeuden saaneilla. Sivuaineeseen on erillinen haku ja
valintamenettely keväisin. Alkukasvatuksen perusopintojen ajoituksen suositus luokanopettajille
on kolmas opintovuosi tai myöhemmin. Aineopinnot voi aloittaa perusopintojen suorittamisen
jälkeen tai sitten, kun opintojaksokohtaiset edeltävät opinnot on suoritettu.
Lisätietoja ja opintoneuvonta: yliopistonlehtori Martti Siekkinen (vastuuhenkilö) ja amanuenssi
Emma Hahl
Vastuuyksikkö: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Joensuu
Kohderyhmä: Opiskelijat, joiden opiskelema tavoitetutkinto ja siihen liitetyt sivuaineopinnot
tuottavat kelpoisuuden opettaa perusopetuksen vuosiluokilla 1—6. Rajoitettu sivuaineoikeus,
opintoihin on erillinen haku ja valintamenettely.
2310300

Alkukasvatus, perusopinnot

25 op

2310301
2310302
2310305
2310304

Lapsen laaja-alainen kasvu ja kehitys ja sen tukeminen
esi- ja alkuopetuksessa
Oppimistaitojen perusteet
Uskonto, etiikka ja monikulttuurisuus
Ilmaisun monet muodot

6 op
6 op
4 op
9 op

2310350

Alkukasvatus, aineopinnot

35 op

2310351
2310352
2310353
2310354

Lapsen yksilöllisen kehityksen edistäminen
Vuorovaikutteinen pedagogiikka ja oppiminen
Kielen ja kulttuurin opetus, oppiminen ja tutkimus
Matematiikan ja luonnontieteen opetus, oppiminen ja
tutkimus
Viestintä ja media lapsen kasvuympäristönä
Kokonaisvaltaista taidetta alakoululaisille

8 op
5 op
6 op

2310355
2310356
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5 op
5 op
5 op

Ammatillisesti suuntautunut kieltenopetus 25 op
Vocationally and Professionally Oriented Language Learning and Teaching
Joensuun kampus
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ammatillisesti suuntautuneen
kieltenopetuksen teoreettiset periaatteet ja lähtökohdat. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa,
arvioida ja kehittää ammatillisesti suuntautunutta kieltenopetusta toisen asteen ammatillisessa
koulutuksessa, korkea-asteen koulutuksessa (ammattikorkeakoulut ja yliopistojen
kielikeskukset) sekä ammatillisessa täydennyskoulutuksessa kyseisen koulutuskontekstin
opetuksen tavoitteiden mukaisesti hyödyntäen ja soveltaen aihealueen uusinta tutkimustietoa.
Ammatillisesti suuntautunut kieltenopetus (ASKO) on suunnattu kielten (äidinkieli, toinen
kotimainen, vieraat kielet) aineenopettajaksi opiskeleville. Opinnot laajentavat ja syventävät
opettajan pedagogisia opintoja (60 op) suorittavan opiskelijan pedagogisia valmiuksia
työskennellä
kieltenopettajana
(äidinkieli/muut
kielet)
esimerkiksi
ammatillisessa
koulutuksessa, ammattikorkeakoulussa tai itsenäisenä työelämässä tarvittavan kielikoulutuksen
järjestäjänä.
Opintokokonaisuuteen kuuluu viisi opintojaksoa, kukin 5 op. Opintojaksoissa perehdytään mm.
opettajan työssä tarvittavan ammattitaidon osa-alueisiin, työelämän kielitaitokartoituksiin ja
kielikoulutuskokonaisuuksien
toteutukseen.
Opintoihin
kuuluu
myös
yritysja
oppilaitosvierailuja. ASKO-sivuaineesta voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja.
Lisätietoja ja opintoneuvonta: yliopistonlehtori Seija Jeskanen (vastuuhenkilö) ja amanuenssi
Emma Hahl
Vastuuyksikkö: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Joensuu
Kohderyhmä:
Sivuaineopiskelijat,
vapaa
suoritusoikeus.
Sivuainekokonaisuuteen
ilmoittaudutaan WebOodissa koodilla 2320700.
2320700

Ammatillisesti suuntautunut kieltenopetus,
perusopinnot

2320701

Ammatillisesti suuntautuneen kielten opetuksen ja
opiskelun perusteet
Työelämän kielitaidon kartoittaminen ja kielikoulutusjakson
toteuttaminen
Ammatillisesti suuntautuneen kieltenopetuksen tutkimus
Intercultural Communication Competence
Oppimisympäristöt arjessa, työssä ja koulutuksessa

2320702
2320703
2321101
2230107

25 op

5 op
5 op
5 op
5 op
5 op
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Elämänkatsomustieto
Ethics
Joensuun kampus
Elämänkatsomustieto on perusasteella ja lukiossa opetettava katsomusaine. Oppiaineena se
on tarkoitettu uskontokuntiin kuulumattomille oppilaille ja niille uskontokuntiin kuuluville
oppilaille, joille ei ole järjestetty oman uskonnon opetusta. Perustaltaan monipuolisena ja
moniarvoisena oppiaineena elämänkatsomustieto pyrkii tukemaan ja edistämään oppilaiden
henkilökohtaisen elämänkatsomuksen rakentumista ja kehittymistä.
Elämänkatsomustiedon sivuaineessa on mahdollista suorittaa 26 opintopisteen laajuiset
perusopinnot tai 61 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot. Sekä perusopinnot että
aineopinnot tarjoavat opiskelijalle pedagogisia ja tiedollisia perusvalmiuksia toimia
elämänkatsomustiedon opettajana eri kouluasteilla. Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa
määritellä elämänkatsomustiedon lähtökohdat. Opiskelija omaa tiedolliset valmiudet ja osaa
soveltaa tietojaan vuosiluokkien 1—6 elämänkatsomustiedon oppiaineen opetuksessa.
Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa elämänkatsomustiedon opettamisessa
tarvittavia pedagogisia ja tiedollisia taitoja erityisesti perusopetuksen ylempiä luokkia ja lukioopetusta ajatellen.
Elämänkatsomustiedon perusopinnot (26 op) koostuvat kaikille yhteisistä opintojaksoista.
Aineopintokokonaisuuden (35 op) opiskelija kokoaa tarjolla olevista opintojaksoista seuraavasti:
elämänkatsomustiedon aineopintojen päätösseminaari 5 op,
filosofian opinnot 10 op,
yhteiskuntatieteelliset opinnot 10 op sekä
kulttuurintutkimuksen ja/tai uskontotieteen opinnot 10 op.
Mikäli opiskelija on suorittanut jonkin elämänkatsomustiedon perusopintoihin sisältyvän
opintojakson pakollisena muissa opinnoissaan, hän voi hakea ko. opintojakson hyväksilukua
AHOT-lomakkeella
(ks.
www.uef.fi/fi/filtdk/aiemmat-ja-muualla-tehdyt-opinnot),
joka
palautetaan elämänkatsomustiedon vastuuhenkilölle.
Lisätietoja ja opintoneuvonta: yliopistonlehtori Jouko Jokisalo (vastuuhenkilö) ja amanuenssi
Emma Hahl
Vastuuyksikkö:
kokonaisuuden
vastuuyksikkö
soveltavan
kasvatustieteen
ja
opettajankoulutuksen osasto, opintojaksokohtaiset vastuuyksiköt löytyvät WebOodista kunkin
opintojakson kohdalta
Kohderyhmä: Sivuaineopiskelijat, vapaa suoritusoikeus. Ilmoittautuminen opintojaksoille
WebOodissa.
2320800

Elämänkatsomustieto, perusopinnot

Elämänkatsomustiedon opetuksen perusteet 5 op:
2320407
Elämänkatsomustiedon opetuksen perusteet
2310006
Katsomusaineen pedagogiikan perusteet ja soveltava
draama, draaman osuus
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26 op

3 op
2 op

Elämänkatsomustiedon pedagoginen seminaari 5 op:
2320803
Pedagoginen seminaari
2320802
Koulutyöskentelyjakso

3 op
2 op

2411604
5313110
5313120

UTI perusopintoja: Maailmanuskonnot
Filosofian perusteet
Käytännöllisen filosofian perusteet

4 op
6 op
6 op

2320850

Elämänkatsomustieto, aineopinnot

35 op

2320852

Elämänkatsomustiedon aineopintojen päätösseminaari

5 op

Filosofian opinnot 10 op
Opiskelija suorittaa yhden 8 opintopisteen laajuisen opintojakson ja yhden 2 opintopisteen
laajuisen luento-opintojakson kulloinkin tarjolla olevista filosofian luennoista (kukin 2 op).
Opiskelija valitsee yhden seuraavista:
5313140
Filosofian menetelmät
5313210
Etiikka
5313220
Yhteiskuntafilosofia
5313240
Ympäristöfilosofia

8 op
8 op
8 op
8 op

Opiskelija valitsee yhden seuraavista:
5313122
Etiikka 1, luennot
5313121
Yhteiskuntafilosofia 1, luennot
5313131
Tieteenfilosofia 1, luennot

2 op
2 op
2 op

Yhteiskuntatieteelliset opinnot 10 op
Opiskelija valitsee seuraavista yhteiskuntatieteellisistä opinnoista yhteensä 10 op.
5514231
5514122
5514123
5514223
5514229
5514245
5515222

Monikulttuurinen kansalaisyhteiskunta
Rasismin tutkimus
Suomalainen koulu
Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa
Uskonnon sosiologia
Valta ja hallinta I
Perhetutkimus

5 op
5 op
5 op
5 op
5 op
5 op
5 op

Kulttuurintutkimuksen ja/tai uskontotieteen opinnot 10 op
Opiskelija valitsee seuraavista kulttuurintutkimuksen ja/tai uskontotieteen opinnoista yhteensä
10 op.
Kulttuurintutkimuksen opinnot
2125118
2125119

Johdatus kulttuuriantropologiaan
Antropologian perusteet

5 op
5 op
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2123104
2123110
2123220
2128115
2128117
2125124
2235422
2122110b
2122111b
2122208
2126102
2126116

Esineellinen kulttuuri ja tapakulttuuri
Kansanusko ja mytologia
Kansankulttuuri ja modernisaatio
Sukupuolentutkimuksen keskeiset kysymykset ja
lähestymistavat
Sukupuolen, seksuaalisuuden ja ruumiillisuuden
moninaisuus
Monikulttuurisuus ja muuttoliikkeet
Sukupuoli, kasvatus ja koulutus
Länsimaisen kirjallisuuden klassikot
Suomalaisen kirjallisuuden klassikot
Lasten ja nuorten kirjallisuus
Viestintä kulttuurisena ilmiönä
Media ja arkielämä

5 op
5 op
5 op
5 op
5 op
5 op
3 op
5 op
5 op
5 op
6 op
5 op

Uskontotieteen opinnot
2412615
2412616
2413614
2411601

UTI aineopintoja: Globaalietiikka
UTI aineopintoja: Etiikka ja uskontojen vuorovaikutus
UTI erityiskysymyksiä: Uskonto ja globalisaatio
UTI perusopintoja: Uskontotieteen oppihistoria

4 op
4 op
4 op
2 op

Liikunta
Physical Education
Joensuun kampus
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa analysoida liikuntapedagogiikkaan liittyviä
ilmiöitä perusopetuksen vuosiluokkien 1—6 liikunnan opetuksen näkökulmasta. Lisäksi
opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida liikunnan opetusta ottaen huomioon
opetussuunnitelmat, erilaiset oppijat, oppiaineen monimuotoisuuden, lapsilähtöisyyden ja
elämyksellisyyden.
Liikunnan perusopintoihin ja kokonaisuuden opintojaksojen suorittamiseen on oikeus
ainoastaan ko. opintoihin opinto-oikeuden saaneilla. Sivuaineeseen on erillinen haku ja
valintamenettely. Liikunnan perusopintojen ajoituksen suositus luokanopettajille on kolmas
opintovuosi tai myöhemmin.
Lisätietoja ja opintoneuvonta: yliopisto-opettaja Tuomas Korhonen (vastuuhenkilö) ja
amanuenssi Emma Hahl
Vastuuyksikkö: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Joensuu
Kohderyhmä: Opiskelijat, joiden opiskelema tavoitetutkinto ja siihen liitetyt sivuaineopinnot
tuottavat kelpoisuuden opettaa perusopetuksen vuosiluokilla 1—6. Rajoitettu sivuaineoikeus,
opintoihin on erillinen haku ja valintamenettely.

90 Filosofinen tiedekunta

2310400

Liikunta, perusopinnot

2310401

Liikuntakasvatuksen yhteiskunnalliset, pedagogiset
ja fysiologiset perusteet
Liikuntakasvatuksen monipuoliset sisällöt ja niiden
opettaminen I
Liikuntakasvatuksen monipuoliset sisällöt ja niiden
opettaminen II
Praktikum seminaari (Joensuu)

2310402
2310403
2320905

25 op

7 op
5 op
8 op
5 op

Luonnontieteet ja yhteiskunta
Science and Society
Joensuun kampus
Luonnontieteet ja yhteiskunta opintokokonaisuudessa opiskelun tavoitteena on mm. opiskelijan
luonnontieteellisen ymmärryksen kartuttaminen ja maailmankuvan avartaminen. Opiskelija
osaa tunnistaa ja kuvailla luonnontieteiden keskeisiä käsitteitä ja teoriarakenteiden yleispiirteitä
ja soveltaa niitä opetukseen koulutuksen eri tasoilla. Opiskelija osaa selittää
perusluonnontieteiden, teknologian ja yhteiskunnan ja ihmisen keskinäisiä suhteita.
Kohderyhmänä ovat erityisesti luokanopettaja-, erityisopettaja- ja aineenopettajakoulutusten
opiskelijat, mutta opintokokonaisuus on avoin kaikille opiskelijoille.
Edeltävinä opintoina suositellaan suoritetuksi perusopetuksessa opetettavien aineiden
monialaisten opintojen luonnontieteiden opinnot tai muut vastaavat opinnot.
Lisätietoja ja opintoneuvonta: professori Tuula Keinonen (vastuuhenkilö) ja amanuenssi Emma
Hahl
Vastuuyksikkö: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Joensuu
Kohderyhmä:
Sivuaineopiskelijat,
vapaa
suoritusoikeus.
Sivuainekokonaisuuteen
ilmoittaudutaan keväisin WebOodissa koodilla 2321000.
2321000

Luonnontieteet ja yhteiskunta, perusopinnot

25 op

2321008
2321009
2321010
2321011
2321012
2321013

Luonnontieteiden opetus ja oppiminen
Muuttuva maapallo
Elämän rakenteet ja prosessit
Metaanista makromolekyyleihin
Putoavista kappaleista kvarkkeihin
Luonnontieteet yhteiskunnassa

4 op
4 op
4 op
4 op
4 op
5 op
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Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot
Multidisciplinary Study Programme in Basic Education
Joensuun kampus
Monialaisten opintojen opintokokonaisuuden tiedot löytyvät oppaan sivulta 50. Monialaisten
opintojen opinto-oikeus on vain niillä opiskelijoilla, joiden opiskelemaan tavoitetutkintoon ko.
opinnot sisältyvät pakollisena sivuaineena. Monialaisiin opintoihin ei toistaiseksi ole
sivuaineopiskelijoille hakua ja valintamenettelyä.
Lisätietoja ja opintoneuvonta: amanuenssi Emma Hahl ja opintosihteeri Arja Vihermäki
(kokonaisuusmerkinnät)
Vastuuyksikkö: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Joensuu
Kohderyhmä: Luokanopettajakoulutuksen, luokanopettajan ja matemaattisten aineiden
opettajan koulutuksen, erityisopettajakoulutuksen sekä aineenopettajan (matematiikka, fysiikka
tai kemia) ja luokanopettajankoulutuksen opiskelijat, valintamenettelyn kautta opinto-oikeuden
saaneet sivuaineopiskelijat.

Professional Intercultural Competence
Ammatillinen kulttuurikompetenssi
Joensuun kampus
School of Applied Educational Science and Teacher Education together with Department of
Nursing Science organize this course that is aimed at enhancing knowledge and skills of
intercultural competence in working life.
The course runs during an academic year, starting in September and finishing in May. Each 5
ECTS study module can also be taken separately. All study modules are online, no face-to-face
teaching. The working language of the course is English. This basic level course is available to
all degree students of the University of Eastern Finland and to international exchange students.
A successful learner from this programme will be able to name and describe the components of
professional competence required in multicultural work communities. She/he will be able to
explain and revise the meaning of intercultural competence in her/his profession. She/he will be
able and motivated to develop her/his own professional intercultural competence and she/he
will be able to employ her/his knowledge of intercultural competence in order to advance her/his
work community.
The course is intended for all degree students of the University of Eastern Finland and
international exchange students. No application process. Register for each study module in
WebOodi. After the completion and grading of all study modules, you will receive a mark for the
course in your transcript of academic records by application.
Study modules 4310210 Intercultural competence and professionalism and 2321101
Intercultural communication competence run in the Autumn semester. Study modules 2321102
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Cultural multiplicity, 4314010 Ethics in intercultural interaction and 2321103 Culturally effective
professionals run in the Spring semester.
Additional information: Senior lecturer Risto Aikonen
Unit responsible: School of Applied Educational Science and Teacher Education, Joensuu
Target group: All degree students of the University of Eastern Finland and international
exchange students, no application process. Register for each study module in WebOodi.
2321100

Professional Intercultural Competence

25 ECTS

4310210
2321101
2321102
4314010
2321103

Intercultural competence and professionalism
Intercultural communication competence
Cultural multiplicity
Ethics in intercultural interaction
Culturally effective professionals

5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS

Teaching Foreign Languages to Young Learners
Vieraan kielen opetus esi- ja alakoululaisille
Joensuun kampus
After completing the minor subject studies of Teaching Foreign Languages to Young Learners
students know early language learning/education and have theoretical and practical knowledge
and skills needed in planning, implementing, evaluating and developing language education for
young learners in pre-primary and primary education. Minor studies include theory and practice
and both mother tongue and foreign language perspectives, multilingualism and
multiculturalism, lifelong language learning.
The minor subject studies are intended for teacher students and comprise 25 ECTS in total. The
minor subject as a whole study module and the five courses included in it (5 ECTS each) are
planned and implemented in Finnish-Russian cooperation. The parties involved in the
cooperation are the University of Eastern Finland (Philosophical Faculty, School of Applied
Educational Science and Teacher Education & University Teacher Training School in Joensuu)
and Herzen State Pedagogical University of Russia (Institute of Childhood, Department of
Modern Languages for Young Learners).
The main language of this cooperation is English, which is also the language of instruction and
study of the minor subject. Each of the courses has a Moodle course (administered by the
University of Eastern Finland) for which the education material and assignments are produced
in cooperation between Finnish and Russian teachers.
Additional information: Professor Ritva Kantelinen
Unit responsible: School of Applied Educational Science and Teacher Education, Joensuu
Target group: Teacher students (registration in WebOodi in the spring code 2321200), Students
of International Master’s Degree Programme in Early Language Education for Intercultural
Communication
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2321200

Teaching Foreign Languages to Young Learners,
basic studies

2321201
2321202

Children as Language Learners
Theory and Practice of Teaching Foreign Languages to
Young Learners
European Language Portfolio for Young Learners
Research Practicum in Language Teaching and Learning
Teaching Practice

2321203
2321204
2321205

25 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS

Tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikka
Educational Use of Information and Communication Technologies
Joensuun kampus
Tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikan opintokokonaisuuden tavoitteena on opiskelijan
opetukseen ja oppimiseen liittyvän ymmärryksen laajentaminen tieto- ja viestintäteknologian
käytön näkökulmasta. Opiskelija arvioi kokonaisvaltaisesti tieto- ja viestintäteknologian
pedagogisia käyttömahdollisuuksia sekä erittelee niiden yhteiskunnallisia, yhteisöllisiä ja
yksilöllisiä merkityksiä. Opiskelija tutustuu alan tutkimukseen ja harjaantuu taidoissaan soveltaa
oma-aloitteisesti tieto- ja viestintäteknologiaa opetukseen ja oppimiseen sekä harjaantuu
taidoissaan analysoida vapaa-ajan tieto- ja viestintäteknologian käytön merkitystä opetuksessa
ja oppimisessa.
Sivuaineessa kolme opintojaksoa, TVT1, TVT2 ja TVT4, suoritetaan verkko-opiskeluna
(mahdollisesti yhteistyössä Helsingin, Turun, Itä-Suomen ja Lapin yliopistojen kanssa).
Opintojaksolla TVT3 opiskelija pitkäjänteisesti suunnittelee ja arvioi tvt:n pedagogista käyttöä ja
toteuttaa käytännön opetussovelluksen.
Lisätietoja ja opintoneuvonta: yliopisto-opettaja Susanna Pöntinen (vastuuhenkilö) ja
amanuenssi Emma Hahl
Vastuuyksikkö: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Joensuu
2321300

Tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikka

2321307

TVT1: Pedagogisia ja oppimisteoreettisia näkökulmia
tieto- ja viestintäteknologian käyttöön
TVT2: Kulttuurisia näkökulmia tieto- ja viestintäteknologian
opetuskäyttöön
TVT3: Soveltava tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen
opetuksessa ja oppimisessa
TVT4: Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön
tutkimuksen arviointi

2321308
2321309
2321310
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25 op

5 op
5 op
10 op
5 op

Alkukasvatus
Studies for the Teaching School Beginners
Savonlinnan kampus
Alkukasvatus on yksi kasvatustieteen erityisaloista, joka kohdistuu erityisesti institutionaaliseen
esi- ja alkuopetukseen. Alkukasvatus luo siltaa esiopetuksesta alkuopetukseen ja sen
tavoitteena on muodostaa lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevä kokonaisuus.
Alkukasvatus liittyy läheisesti varhais- ja perusopetuskasvatukseen sekä kasvatustieteen
muihin alueisiin, joissa tarkastellaan lapsen saattamista tavoitteellisen ja järjestelmällisen
opetuksen piiriin. Keskeisenä tutkimus- ja kehittämiskohteena on esi- ja alkuopetusikäisen
lapsen kasvatus, kasvu ja kehitys sekä oppiminen ja oppimisprosessien ohjaaminen.
Alkukasvatuksen perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on hyvät valmiudet
suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää vallitsevia opetussuunnitelmia kokonaisvaltaisesti.
Opiskelijalla on hyvät valmiudet toteuttaa eheytettyä opetussuunnitelmaa esi- ja
alkuopetuksessa. Hän tietää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehitykseen ja oppimiseen
vaikuttavat keskeiset yksilölliset (esim. fyysinen, sosio-emotionaalinen ja kognitiivinen kehitys,
temperamentti- ja persoonallisuuspiirteet, motivaatio) ja ympäristötekijät (luokan ilmapiiri,
opettajan ohjausvuorovaikutus, kodin ja koulun välinen yhteistyö, moniammatillinen yhteistyö).
Opiskelija osaa soveltaa hankkimaansa tietoa ja taitoa lapsen kehityksen, opiskelun ja
oppimisympäristöjen havainnoinnissa, seurannassa ja pedagogisessa arvioinnissa. Hän saa
hyvät valmiudet soveltaa hankittuja tietoja ja taitoja esiopetuksen sisältöalueiden ja
perusopetuksen vuosiluokkien 1—2 oppiaineiden näkökulmasta, ja voi jatkaa opintojaan
alkukasvatuksen aineopinnoissa (35 op).
Alkukasvatuksen sivuaineopintoihin ja kokonaisuuden opintojaksojen suorittamiseen on oikeus
ainoastaan ko. opintoihin opinto-oikeuden saaneilla. Sivuaineeseen on erillinen haku ja
valintamenettely keväisin. Alkukasvatuksen perusopintojen ajoituksen suositus luokanopettajille
on kolmas opintovuosi tai myöhemmin. Aineopinnot voi aloittaa perusopintojen suorittamisen
jälkeen tai sitten, kun opintojaksokohtaiset edeltävät opinnot on suoritettu.
Lisätietoja ja opintoneuvonta: Oppiaineen opetushenkilöstö
Vastuuyksikkö: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Savonlinna
Kohderyhmä: Opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat. Opintoihin erillinen haku ja
valintamenettely.
2310300

Alkukasvatus, perusopinnot

25 op

2310301

Lapsen laaja-alainen kasvu ja kehitys ja sen tukeminen
esi- ja alkuopetuksessa
Oppimistaitojen perusteet
Uskonto, etiikka ja monikulttuurisuus
Ilmaisun monet muodot

6 op
6 op
4 op
9 op

2310302
2310305
2310304
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Integroiva taide- ja taitokasvatus
Integrating Arts Education
Savonlinnan kampus
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää erilaiset integroinnin lähtökohdat ja eri
oppiaineiden sekä erilaisten sisältöjen laaja-alaisen integroinnin tavoitteet, käsitteistön ja toimintatapoja. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia integroivia projekteja yhteistyössä koulun,
ympäröivän yhteisön ja sen eri instituutioiden kanssa. Opiskelija kykenee soveltamaan erilaisia
taiteen ja taitojen tutkimuksen menetelmiä käytännön opetustyössä ja omassa ilmaisussaan
sekä yhteisöllisessä laaja-alaisessa toiminnassa. Opiskelija osaa soveltaa tutkivaa oppimista
avoimen ongelman ratkaisussa ja ryhmän toiminnassa.
Lisätietoja ja opintoneuvonta: Oppiaineen opetushenkilöstö
Vastuuyksikkö: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Savonlinna
Kohderyhmä: Opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat. Opintoihin erillinen haku ja
valintamenettely.
2332200
2332205
2332211
2332213
2332212

Integroiva taide- ja taitokasvatus, perusopinnot
Integroivan taide- ja taitokasvatuksen perusteet
Taide- ja taitokasvatuksen tutkimusmenetelmiä ja teorioita
Tutkiva oppiminen taide- ja taitokasvatuksessa
Vuorovaikutustaidot ja voimaantuminen

25 op
6 op
6 op
8 op
5 op

Kotitaloustiede
Home Economics
Savonlinnan kampus
Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleisnäkemys kotitaloustieteestä monialaisena
tieteen- ja tiedonalana sekä tutkimuskohteena. Opiskelija osaa suunnitella ja valmistaa
ravitsemussuositusten mukaista ruokaa sekä keskustella lopputulokseen vaikuttavista
tekijöistä. Opiskelija osaa valita ja käyttää kotitalouksiin soveltuvaa siivousteknologiaa sekä
suunnitella ja toteuttaa kotitalouden resurssit huomioon ottavia taloudellisia ja kotitalouden
hyvinvointia kehittäviä vaihtoehtoja. Opiskelija osaa keskustella alan kysymyksistä ja arvioida
ravinnon, asunnon puhtaanapidon ja perhekasvatuksen merkitystä yksilön ja perheen
hyvinvoinnissa sekä kotitalouden opetuksessa.
Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa budjetoida ja valmistaa kohderyhmän tarpeet ja ravitsemussuositukset huomioon ottavaa ruokaa sekä ohjata yksilöä tai ryhmää ruuan valintaan ja
valmistukseen liittyvissä kysymyksissä käyttäen kotitaloustieteen peruskäsitteistöä ja
teoreettisia perusteita. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa, kokeilla ja perustella
kotitalouspedagogisia ratkaisujaan kotitalousopetuksessa ravitsemuksen, asumisen sekä
kuluttajakasvatuksen osa-alueilla. Opiskelija osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa
kotitalousopetukseen soveltuvin keinoin. Hän osaa hyödyntää vertaispalautetta, arvioida ja
kehittää omaa osaamistaan sekä seurata alan kehitystä.
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Lisätietoja ja opintoneuvonta: Oppiaineen opetushenkilöstö
Vastuuyksikkö: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Savonlinna
Kohderyhmä: Opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat. Opintoihin erillinen haku ja
valintamenettely.
2330500
2330511
2330512
2330513
2330514
2330515

Kotitaloustiede, perusopinnot
Kotitaloustieteen tutkimus ja oppimisympäristöt
Ruuanvalmistus ja keittiöhygienia
Ateriasuunnittelu ja ravitsemuksen perusteet
Kodin puhtaanapidon perusteet
Kotitalous taloudellisena ja sosiaalisena yksikkönä

25 op
5 op
5 op
5 op
5 op
5 op

2330680
2330611
2330612
2330613
2330614
2330615
2330616

Kotitaloustiede, aineopinnot
Ruuanvalmistus ja ravitsemus
Ravitsemusinterventiot ja ruuanvalmistuksen pedagogiikka
Asuminen ja asuinympäristö
Lapset, nuoret ja kulutus
Tekstiilit, pintamateriaalit ja asuminen
Kotitalouspedagogiikka

35 op
5 op
5 op
5 op
5 op
5 op
10 op

Kuvataide
Art
Savonlinnan kampus
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää ja analysoida kuvataiteen
opetussuunnitelmaa ja sen sisältöalueita sekä soveltaa sen aineistoa integroivaan ja
pedagogiseen käyttöön perusopetuksessa. Opiskelija osaa käyttää oppiaineelle ominaisia
tutkimuksellisia ja opetuksellisia lähestymistapoja ja oppimateriaaleja sekä soveltaa teknologiaa
kuvataiteen opetuksessa. Opiskelija hahmottaa kuvataiteen monimuotoisuutta ympäristöjen ja
yhteisöjen rakentajana sekä visuaalisen kulttuurin roolia erilaisissa konteksteissa ja
ilmiökokonaisuuksissa.
Opiskelija osaa analysoida visuaalisen kulttuurin, median ja taidekasvatuksen merkityksiä laajaalaisesti, osana yhteiskunnan kokonaisuutta ja kestävää kehitystä. Opiskelija osaa käyttää
ennakkoluulottomasti erilaisia filosofisia, materiaalisia ja menetelmällisiä lähtökohtia omassa
kuvailmaisussaan. Opiskelija osaa soveltaa kuvataiteen ja taiteentutkimuksen menetelmiä ja
näkökulmia taidehistorian ja estetiikan tarkastelussa.
Lisätietoja ja opintoneuvonta: Oppiaineen opetushenkilöstö
Vastuuyksikkö: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Savonlinna
Kohderyhmä: Opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat. Opintoihin on erillinen haku ja
valinta-menettely.
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2331600
2331611
2331612
2331613
2331614

Kuvataide, perusopinnot
Kuvataiteen oppimisen ja opettamisen perusteet
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilukasvatus
Visuaalisen kulttuurin ja kuvataiteen kontekstit ja
menetelmät
Kuvataiteen tuntemus, estetiikka ja filosofia

25 op
6 op
6 op
6 op
7 op

Käsityötiede, teknologiakasvatus / tekninen työ
Craft Science, Technology Education / Technical Work
Savonlinnan kampus
Perusopintokokonaisuuden suorittanut opiskelija osaa määritellä käsityötiedettä tieteen- ja tiedonalana teknologiakasvatuksen, teknisen työn, näkökulmasta. Perusopintokokonaisuuden
jälkeen opiskelija osaa käyttää teknologiakasvatuksessa käytettäviä materiaaleja,
työstökoneita, -laitteita, käsityövälineitä sekä työstömenetelmiä perusopetuksen alakoulun
teknisen työn pedagogiikassa hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksessaan.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää alakoulun teknisen työn opetusta
huomioiden perusopetuksen työturvallisuuslait ja -määräykset.
Aineopintokokonaisuuden suorittanut opiskelija osaa soveltaa käsityötieteen, erityisesti
teknologiakasvatuksen ja muotoilun teorioita sekä osaa jäsentää teknologiakasvatuksellisia
tutkimuskohteita
käytännöllisteoreettisella
tasolla.
Opiskelija
osaa
käyttää
teknologiakasvatuksessa käytettäviä materiaaleja, työstökoneita, -laitteita ja työstömenetelmiä
sekä yhdistää niitä työturvallisesti perusopetuksen yläkoulun teknisen työn pedagogiikkaan.
Lisäksi opiskelija osaa analysoida teknologista rakennettua ympäristöään ja yhdistää
luonnontieteellisiä lainalaisuuksia yläkoulun teknisen työn opetukseen. Opiskelija osaa käyttää
tekniikan alan tietoteknisiä sovelluksia ja automaation perusteita osana opetustaan.
Lisätietoja ja opintoneuvonta: Oppiaineen opetushenkilöstö
Vastuuyksikkö: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Savonlinna
Kohderyhmä: Opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat. Opintoihin on erillinen haku ja
valintamenettely.
2331800
2330812
2331811
2331812
2331813
2331900
2331911
2331912
2331913

Käsityötiede, teknologiakasvatus / tekninen työ,
perusopinnot
Käsityötieteen perusteet
Teknologinen yleisjakso I
Materiaaliteknologia I
Teknologinen tutkimusprojekti ja opettamisen harjoittelu

25 op
5 op
5 op
10 op
5 op

Käsityötiede, teknologiakasvatus / tekninen työ,
aineopinnot
Teknologinen yleisjakso II
Materiaaliteknologia II
Mekatroniikan perusteet

35 op
10 op
10 op
5 op
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2330915
2331914

Yhteinen käsityö ja tuotesuunnittelu
Yrittäjyyskasvatus ja yhteiskunta

5 op
5 op

Käsityötiede, tekstiilityö
Craft Science
Savonlinnan kampus
Perusopintokokonaisuuden suorittanut opiskelija osaa määritellä käsityötiedettä tieteen- ja
tiedonalana. Hän osaa paikantaa käsityötieteen monitieteisenä ja erilaisia tutkimusorientaatioita
omaavana tieteenalana ja osaa hyödyntää käsityötieteen tutkimuksia. Hän osaa soveltaa
käsityötieteen ja käsityötoiminnan peruskäsitteistöä ja teoreettisia perusteita. Hän osaa käsityön
aineenhallinnan perustekniikoita ja valmistaa näytteitä, kokeiluja ja tuotteita tutkivalla otteella.
Hän osaa arvioida ja kehittää omaa osaamistaan sekä seurata alan kehitystä. Hän osaa
hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa.
Aineopintokokonaisuuden suorittanut opiskelija osaa soveltaa käsityötieteen ja muotoilun
teorioita sekä aineenhallintaan että oman tutkielman tekemiseen. Hän osaa jäsentää
käsityötieteellisiä tutkimuskohteita teoreettisella tasolla. Hän osaa soveltaa taitojaan ja tietojaan
erilaisissa yksin ja yhteisöllisesti toteutettavissa tuotteen suunnittelu-, valmistus- ja
arviointitehtävissä. Hän soveltaa tieto- ja viestintäteknologiaa erilaisiin käsityökonteksteihin.
Lisätietoja ja opintoneuvonta: Oppiaineen opetushenkilöstö
Vastuuyksikkö: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Savonlinna
Kohderyhmä: Opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat. Opintoihin erillinen haku ja
valintamenettely.
2330800
2330811
2330812
2330813a
2330813b
2330813c

Käsityötiede, tekstiilityö, perusopinnot
Käsityön teknologian perusteet
Käsityötieteen perusteet
Käsityötaito ja taidon opettaminen
Käsityön suunnittelu ja valmistus
Käsityö ilmaisun välineenä

25 op
5 op
5 op
5 op
5 op
5 op

2330980
2330911
2330912
2330913a
2330913b
2330915
2331022
2330914

Käsityötiede, tekstiilityö, aineopinnot
Lankatyöt
Kankaankudonta
Kaavoitus ja muotoilu
Vaatteiden suunnittelu ja valmistus
Yhteinen käsityö ja tuotesuunnittelu
Yhteisöllinen käsityö
Kulttuurinen käsityö

35 op
5 op
5 op
5 op
5 op
5 op
5 op
5 op
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Liikunta
Physical Education
Savonlinnan kampus
Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa analysoida liikuntapedagogiikkaan liittyviä ilmiöitä
peruskoulun vuosiluokkien 1—6 liikunnan opetuksen näkökulmasta. Lisäksi opiskelija osaa
suunnitella, toteuttaa ja arvioida liikunnan opetusta ottaen huomioon opetussuunnitelmat,
erilaiset oppijat, oppiaineen monimuotoisuuden, lapsilähtöisyyden ja elämyksellisyyden.
Lisätietoja ja opintoneuvonta: Oppiaineen opetushenkilöstö
Vastuuyksikkö: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Savonlinna
Kohderyhmä: Opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat. Opintoihin on erillinen haku ja
valintamenettely.
2331500

Liikunta, perusopinnot

2310401

Liikuntakasvatuksen yhteiskunnalliset, pedagogiset
ja fysiologiset perusteet
Liikuntakasvatuksen monipuoliset sisällöt ja niiden
opettaminen I
Liikuntakasvatuksen monipuoliset sisällöt ja niiden
opettaminen II
Praktikum seminaari

2310402
2310403
2331511

25 op

7 op
5 op
8 op
5 op

Musiikkikasvatus
Music Education
Savonlinnan kampus
Perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa,
arvioida
ja
kehittää
perusopetuksen
luokkien
1–6
musiikkikasvatusta
sekä
yhteistoimintaprojekteja erityisesti integroimalla musiikkia muihin taiteisiin tai oppiaineisiin.
Tavoitteena on opiskelijan musiikillisen osaamisen laajentaminen ja musiikillisen ymmärryksen
syventäminen sekä kasvattajana ja muusikkona kehittyminen. Opiskelija harjaantuu toimimaan
musisoivan yhteisön jäsenenä ja oppii tiedostamaan musiikin yksilöllisiä ja yhteisöllisiä
merkityksiä.
Aineopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet ja kelpoisuus toimia yhtenäisen
peruskoulun vuosiluokkien 1–9 musiikinopettajana. Aineopintokokonaisuuden suoritettuaan
opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää luokkien 1–9
musiikkikasvatusta sekä yhteistoimintaprojekteja erityisesti taide- ja taitokasvatuksen alueella.
Musiikkikasvatuksen aineopintojen tavoitteena on syventää opiskelijan perusopinnoissa
saavuttamia taitoja ja tietoja sekä antaa valmiuksia peruskoulun musiikkikasvatustoiminnan
kehittämiseen. Musiikkikasvatuksen aineopinnot antavat mahdollisuuden jatkaa lukion
musiikinopettajan pätevyyteen tähtääviä musiikkikasvatuksen syventäviä opintoja Jyväskylän
yliopistossa.
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Lisätietoja ja opintoneuvonta: Oppiaineen opetushenkilöstö
Vastuuyksikkö: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Savonlinna
Kohderyhmä: Opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat. Opintoihin on erillinen haku ja
valintamenettely.
2332000
2332001
2332002
2332004
2332011

Musiikkikasvatus, perusopinnot
Laulutaito I
Soittotaito I
Musiikkipedagogiikka I
Musiikin tuntemus ja musiikkikasvattajan työvälineet I

25 op
5 op
6 op
6 op
8 op

2332100
2332101
2332102
2332111
2332112

Musiikkikasvatus, aineopinnot
Laulutaito II
Soittotaito II
Musiikin tuntemus ja musiikkikasvattajan työvälineet II
Musiikkipedagogiikka II

35 op
6 op
6 op
12 op
8 op

Valinnaiset opintojaksot (valitse yksi seuraavista opintojaksoista)
2332105
Kuoro
2332106
Yhteissoitto
2332107
Combo-orkesteri

3 op
3 op
3 op

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot
Multidisciplinary Study Programme in Basic Education
Savonlinnan kampus
Katso s. 62.
Lisätietoja ja opintoneuvonta: Oppiaineen opetushenkilöstö
Vastuuyksikkö: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Savonlinna
Kohderyhmä: Opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat. Opintoihin erillinen haku ja
valintamenettely.

Äidinkieli ja kirjallisuus
Mother Tongue (Finnish) and Literature
Savonlinnan kampus
Äidinkielen ja kirjallisuuden sivuaineopintojen jälkeen opiskelija on perehtynyt äidinkielen ja
kirjallisuuden eri osa-alueisiin ja keskeisiin opetusmenetelmiin. Hän osaa soveltaa
oppiaineeseen liittyviä teorioita ja tuntee alan kirjallisuutta. Opiskelija pystyy soveltamaan
oppimaansa paitsi käytännön opetustyöhön myös omaan ajatteluunsa, ilmaisuunsa ja
tutkimukseen.
Lisätietoja ja opintoneuvonta: Oppiaineen opetushenkilöstö
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Vastuuyksikkö: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen yksikkö, Savonlinna.
Kohderyhmä: Opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat. Opintoihin on erillinen haku ja
valintamenettely.
2331700

Äidinkieli ja kirjallisuus, perusopinnot

25 op

Äidinkielen ja kirjallisuuden opinnot jakautuvat kolmeen pääosaan: kieli- ja kirjallisuuskasvatukseen sekä kielen käytön kokonaisuuteen.
Kielikasvatus:
2331711
2331712

Pedagoginen kielioppi
Suomen kielen kehitys ja vaihtelu

4 op
4 op

Kirjallisuuskasvatus:
2331713
Kirjallisuustiede ja klassikot
2331714
Lasten ja nuorten kirjallisuus

4 op
4 op

Kielen käyttö:
2331706
2331707
2331708

3 op
3 op
3 op

Teatteri- ja draamakasvatus
Kirjoittaminen ja tekstintulkinta
Mediakasvatus
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Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston vapaasti valittavat opinnot
Joensuun ja Savonlinnan kampus
2310111
Maisterivaiheen opintojen suunnittelu

1 op

Savonlinnan kampus
2332502
Opetushallinnon perusteet
2332503
Luovat ongelmanratkaisutaidot käytännössä
2330204
Luovuutta oppimaan

3 op
2—5 op
5 op
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8 Liitteet
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TILOJA JOENSUUN KAMPUKSELLA
RAKENNUS

LUENTOSALIN TUNNUS

Carelia (Y2)

C1 - C2 auditorio

Yliopistokatu 4
Agora (Y2)

AG100, AG101 auditorio

Yliopistokatu 4

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

Agora (Y2)

AT100 auditorio

(teologisiipi)

AT101 kappeli

Yliopistokatu 4

AT103 musiikkiamfi
AT102, AT104, AT201 seminaarisali

Aurora (Y4)

AU100 auditorio

Yliopistokatu 2

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

Borealis (Y9)

BOR155 auditorio

Yliopistokatu 7

BOR101 seminaarisali

Natura (Y7)

N100 auditorio

Yliopistokatu 7

N101-N106 seminaarisali

Futura (Y8)

F100-F101 auditorio

Yliopistokatu 7

F105 kokoushuone
F103-F105, F202 seminaarisali

Metria (Y6)

M100-M103 auditorio

(matematiikan ja fysiikan laitosrakennus)

M104-M109, M303 seminaarisali

Yliopistokatu 7
Metria (Y6)

104 Filosofinen tiedekunta

MP102, MP103 atk-luokka

(psykologisiipi) Yliopistokatu 7

MP101- MP203 seminaarisali

Educa (T1)

E100 auditorio

Tulliportinkatu 1

E204 kokoushuone
E201-E203, E303 seminaarisali

Educa, itäsiipi (T1)

E212 – E215 luentosali

(Normaalikoulun ala-aste, vanha osa) Tulliportinkatu 1
Tulliportin koulu (T6)

TK100 auditorio

(Normaalikoulun yläaste ja lukio)
Tulliportinkatu 1
Tiedepuisto

TD106 - TD106B luentosali

Länsikatu 15

TB178, TB247 atk-luokka
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ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TILOJA SAVONLINNAN KAMPUKSELLA

RAKENNUS

LUENTOSALIN TUNNUS

Päärakennus (A)
Kuninkaankartanonkatu 7

A002 Atk-luokka
A012 kudontaluokka
A040 pesuteknologia (16)
A045 opetuskeittiö (14)
A046 ruokasali (16)
A104 kuvaamataitoluokka (16)
A108 kuvaamataitoluokka (20)
A118 auditorio - Samposali (166)
A130 videoneuvottelusali (10)
A150 luentosali (34)
A156 opetuskeittiö (12)
A201 luentosali (48)
A203 luentosali (30)
A204 luentosali (26)
A216 juhlasali - Ainosali (160)
A225 käsityöluokka (16)
A227 Atk-luokka (10)
A301 Atk-luokka (15)
A304 luentosali (26)
A305 käsityöluokka (14)
A308 videoneuvottelusali
A309 luentosali (40)
A312 käsityöluokka (16)

Päärakennus (B)
Kuninkaankartanonkatu 7

B202 musiikkiluokka (24)
B203 musiikkiluokka (24)
B304 videoneuvottelusali (16)
B305 luentosali (32)
B306 luentosali (72)
B322 luentosali (32)
B323 luentosali (32)
B324 luentosali (18)
B325 videoneuvottelusali (15)

Taitoteknologia-talo (TT)
Kuninkaankartanonkatu 7

TT108 kipsityötila (2)
TT111 puu- ja metallityö (8)
TT139 suunnittelu- ja atk-tila (8)
TT140 laboratorio (18)
TT204 kuvataide/käsityö (16)
TT206 laboratorio (3)
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ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ

1.8.2014

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.
Opiskeluoikeudet, sivuaineopinto-oikeudet sekä opinto-oikeudet erikoistumiskoulutuksiin
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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 samantasoiseen tieteelliseen tai ammatilliseen jatkotutkintoon johtava opiskeluoikeus Itä-Suomen
yliopistossa.
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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,
3)
vastaa tieteen ja tutkimusalan opintojen järjestämisestä,
4)
vastaa jatko-opiskelijoiden ohjauksesta.
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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.
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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 ajankohdis-ta
ja kestosta sekä siitä, mitä opintojaksoja kussakin yleisessä kuulustelussa voi suorittaa,
päätetään opetussuunnitelmissa. Mikäli kuulustelun ajankohtaa joudutaan pakottavista syis-tä
siirtämään myöhempään ajankohtaan, siitä on tiedotettava kaikille kuulusteluun ilmoittautuneille mikäli mahdollista kaksi viikkoa ennen kuulustelua.
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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.
Itä-Suomen yliopistossa valmistuville alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteille
voidaan tehdä alkuperäisyyden tarkastus käyttäen yliopiston valitsemaa sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää.
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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. Opetusja 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 opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja rikostaustaotteen pyytämisestä.
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 ki-jaamoon.
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 pääaine- tai 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
Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai
muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:
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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 opiskelijan 1 momentissa säädetyistä
kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.
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.
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.
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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
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.
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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
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.
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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.
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 hallinnollisten määräysten
yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 78/687/ETY;
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.
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19 §
Opettajankoulutuksen opinnot
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 opintoohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Samassa momentissa tarkoitetut
opettajan pedagogiset opinnot kuuluvat kaikkiin edellä lueteltuihin koulutuksiin
lastentarhanopettajan koulutusta lukuun ottamatta.
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
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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.
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.
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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
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.
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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;
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.
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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
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

Opinto-opas 2015–2016 129

P1

P5

3

P4

1

3
P3
P2

4

PALLOKENTTÄ
PLAYGROUND

2
P6

5

P2a

6

P7

8
9

KAUPUNGIN
PAIKOITUSALUE
MAKSULLINEN
PARKING AREA OF
THE CITY OF JOENSUU
PAY PARKING

7

10
P8

UIMAHALLI
PUBLIC SWIMMING POOL
P12

12
13

11

P14

P11

15
OPASTAULU
INFO
VAPAAT PAIKOITUSALUEET
FREE PARKING

P13

KIEKKOPYSÄKÖINTI (8-16)
PARKING (8-16)

14

TULLIPORTINKATU 1
1 EDUCA

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
Fysiikan ja matematiikan laitos
Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, musiikki

2 LÄNSIKADUN KOULU

Joensuun normaalikoulun perusasteen luokat e ja 1 - 6

3 - 4 TULLIPORTIN KOULU

Joensuun normaalikoulun perusasteen luokat 7-9 ja lukio

5 TAITOLA

Filosofinen tiedekunta, taitoaineet

YLIOPISTOKATU 2
6 AURORA

Rehtori, Yliopistopalvelut
Kansainväliset suhteet, toimitilapalvelut
Opinto- ja opetuspalvelut
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Kauppatieteiden laitos
Oikeustieteiden laitos
Karjalan tutkimuslaitos
Kielikeskus
YTHS
Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate

YLIOPISTOKATU 4
7 CARELIA

Carelia-sali, Joensuun kaupunginorkesteri
Kirjasto, Oppari, itseopiskelutilat ja Oppitupa

8 AGORA

Filosofinen tiedekunta
Humanistinen osasto
Suomen kieli ja kulttuuritieteet
Vieraat kielet ja käännöstiede
Teologian osasto
Läntinen teologia
Ortodoksinen teologia

YLIOPISTOKATU 6
9

Maakunta-arkisto

10 LUKE

Luonnonvarakeskus

YLIOPISTOKATU 7
11 HALTIA

Kiinteistönhuoltopalvelut, yliopistopaja
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

12 METRIA

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
Fysiikan ja matematiikan laitos
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Historia- ja maantieteiden laitos
Yhteiskuntatieteiden laitos
Filosofinen tiedekunta
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto
Psykologia
Tietotekniikkapalvelut

13 BOREALIS

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
Metsätieteiden osasto
Filosofinen tiedekunta, hallinto

14 FUTURA

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
Kemian laitos
Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto

15 NATURA

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
Biologian laitos
Suomen ympäristökeskus, Joensuun toimipaikka
Ympäristölaboratorio

P10

5

4
3
P4
P3

2

OPASTAULU
INFO

P5

VAPAAT PAIKOITUSALUEET
FREE PARKING
YLIOPISTON VIERAAT
GUESTS
P6

1
P9

P7
P8

KUNINKAANKARTANONKATU 5
1 NORMAALIKOULU

Savonlinnan normaalikoulu

KUNINKAANKARTANONKATU 7
2 PÄÄRAKENNUS, A-OSA

Yliopistopalvelut
Toimitilapalvelut
Filosofinen tiedekunta
Hallintopalvelukeskus
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
Tietotekniikkapalvelut

3 PÄÄRAKENNUS, B-OSA

Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos
Koulutus- ja kehittämispalvelut Aducate
Kirjasto
YTHS

HEIKINPOHJANTIE 33
4 TAITOTEKNOLOGIA

Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

5 LIIKUNTARAKENNUS

Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
Savonlinnan normaalikoulu

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO
JOENSUU | KUOPIO | SAVONLINNA

HYVÄ
HETKI
OLLA
OPISKELIJA.

Itä-Suomen yliopisto
Puhelinvaihde: 0294 45 1111

Joensuu
Yliopistokatu 2
PL 111, 80101 Joensuu

Kuopio
Yliopistonranta 1
PL 1627, 70211 Kuopio

Savonlinna
Kuninkaankartanonkatu 5-7
PL 86, 57101 Savonlinna

uef.fi

