LAPIN YLIOPISTO
KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA
OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ
ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op
Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa opetus- ja koulutustehtävissä
sekä pedagogisen kelpoisuuden koko koulutuskentälle. Opettajan pedagogiset opinnot suorittanut voi
työskennellä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, aikuiskoulutuskeskusten, vapaan
sivistystyön oppilaitosten, lukioiden ja peruskoulujen tai yliopistojen opetustehtävissä. Pedagogisen
kelpoisuuden lisäksi eri oppilaitoksissa vaaditaan aineenopettajalta koulutus- ja tieteenalaan kuuluvat
opetettavan aineen riittävät opinnot sekä korkeakoulututkinto tai vastaava (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta 986/1998 ja siihen tehdyt muutokset).
Lapin yliopiston tarjoamat erilliset opettajan pedagogiset opinnot painottuvat aikuiskoulutukseen ja
opettajana toimimisen valmiuksia kehitetään erityisesti verkkopedagogiikan sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön näkökulmista. Opiskelu toteutuu monimuotoisesti lähi- ja verkkovälitteisissä tapaamisissa, verkko-opiskeluna, itsenäisenä työskentelynä ja ohjattuna harjoitteluna. Osallistuminen
lähiopetusjaksoihin on pakollista. Aktiivinen osallistuminen opintoihin on opintojen edistymisen edellytys ja mahdollistaa opintokokonaisuuden suorittamisen yhden lukuvuoden aikana. Opetus alkaa elokuussa 2019.

VALINTAPERUSTEET 2019
Hakumenettely- ja hakuaika
Opiskeluoikeutta haetaan sähköisesti Opintopolussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Haku opettajan
pedagogisiin opintoihin alkaa 14.2.2019 ja päättyy 14.3.2019 klo 15.00. Liitteet ladataan Opintopolun hakulomakkeelle 14.3.2019 klo 15.00 mennessä. Virheellisten tietojen antaminen hakulomakkeessa saattaa johtaa hakijan opiskelupaikan menetykseen.
Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä.
Opinnot ovat kaikille maksuttomat.

Hakukelpoisuus

Opettajan pedagogisiin opintoihin hakevalta Lapin yliopiston perustutkinto-opiskelijalta edellytetään voimassa olevaa ensisijaista opiskeluoikeutta maisterin tutkintoon kasvatustieteiden, oikeustieteiden, yhteiskuntatieteiden tai taiteiden tiedekunnassa. Hakijalla tulee olla suoritettuna
hakuajan päättymiseen mennessä kandidaatin tutkinto tai hänet on suoraan valittu suorittamaan maisterin tutkintoa.
Jos Lapin yliopiston perustutkinto-opiskelijalla on useampi voimassa oleva tutkinto-opiskeluoikeus,
katsotaan henkilön hakeutuvan ensisijaisen opiskeluoikeuden mukaisesti. Lisäksi perustutkinto-opiskelijan tulee olla läsnä olevana hakukeväänä Lapin yliopistossa.

Yliopistossa suoritetun ylemmän korkeakoulututkinnon valintajonossa hakevilta edellytetään maisterin
tutkintoa jollakin tieteenalalla. Maisterin tutkinto voi olla suoritettu myös muualla kuin Lapin yliopistossa. Ulkomailla suoritetun tutkinnon todistuksesta täytyy toimittaa rinnastustodistus tai käännös englanniksi. Saamenkielentaitoisten valintajonossa hakevilta edellytetään lisäksi saamenkielen taito. Saamenkielen taito todennetaan suullisessa kokeessa (puhelinhaastattelu).
Mikäli hakija on jo suorittanut (ammatilliset) opettajan pedagogiset opinnot, hän ei ole hakukelpoinen
erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin.

Aloituspaikat

Opettajan pedagogisiin opintoihin valitaan yhteensä 27 opiskelijaa.
Opiskelijat valitaan seuraavien 6 valintajonon mukaisesti:
• 10 opiskelijaa kasvatustieteiden tiedekunnan perustutkinto-opiskelija
• 3 opiskelijaa yhteiskuntatieteiden tiedekunnan perustutkinto-opiskelija
• 3 opiskelijaa oikeustieteiden tiedekunnan perustutkinto-opiskelija
• 3 opiskelijaa taiteiden tiedekunnan perustutkinto-opiskelija
• 6 opiskelijaa yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta
• 2 opiskelijaa yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta saamenkielen taitoista hakijaa.

Valintamenettely

Valintamenettely on kaksivaiheinen. Valinnan ensimmäisenä vaiheena on esivalinta. Valinnan toisena
vaiheena on soveltuvuuskoe, johon kutsutaan kaksinkertainen määrä suhteessa aloituspaikkamääriin
valintatapajonoittain valinnan ensimmäisen vaiheen paremmuusjärjestyksessä. Lopullinen valinta tehdään soveltuvuuskokeen perusteella.
Mikäli valintajonoihin varattuja aloituspaikkoja jää täyttämättä, aloituspaikkoja ei voida siirtää muihin
valintatapajonoihin.
Varasijamenettely on käytössä.

Valinnan ensimmäinen vaihe
Esivalinta

Esivalinnassa hakija saa pisteitä (A) kasvatusalan opintojen suorittamisesta, (B) opettajakokemuksesta, (C) toimimisesta parhaillaan opettajan työssä sekä (D) kirjoitelmasta, jonka ohjeistus on alla.
Esivalintapisteitä annetaan seuraavasti:
(A)

Suoritettu kasvatusalan perusopintokokonaisuus 25 op
Pisteet lasketaan seuraavasti:
0 pistettä = ei suoritettua kasvatusalan perusopintokokonaisuutta
1 piste = keskeneräinen kasvatusalan perusopintokokonaisuus
3 pistettä = suoritettu kasvatusalan perusopintokokonaisuus
Kokonaismerkintänä huomioidaan ainoastaan kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai
mediakasvatuksen perusopintokokonaisuudet. Perusopintokokonaisuudet tulee olla suoritettu 1.8.2003 tai sen jälkeen.

Hakemukseen liitettävä mukaan opintosuoritusote, jossa kasvatusalan perusopintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot näkyvät kokonaismerkintänä.
(B)

Opettajakokemus
Opettajakokemuksesta voi saada 0-10 esivalintapistettä taulukon 1 mukaisesti. Opettajakokemukseksi katsotaan toimiminen päätoimisessa opetustehtävässä jossain viralliseen
koulujärjestelmään kuuluvassa oppilaitoksessa tai vapaassa sivistystyössä.
Taulukko 1. Opettajakokemuksen tuottamat esivalintapisteet:
Opettajakokemus kuukausina
alle 3 kk
3–9 kk
10–18 kk
19–27 kk
28–36 kk
37 kk tai enemmän

Esivalintapisteet
0
2
4
6
8
10

Jos hakijan työkokemus on kestänyt 22 kalenteripäivää yli pisterajakuukauden, korotetaan se seuraavaan lukuun. Jos hakijalla on työkokemusta esimerkiksi 9 kk 22 kalenteripäivää, se lasketaan kymmeneksi kuukaudeksi. Pisteiden laskussa huomioitavan yhtäjaksoisen opettajakokemuksen ja työkokemuksen ajan on oltava vähintään 1 kk. Työkokemuksena otetaan huomioon päätoiminen (15h/vko) työ.
Työkokemus on osoitettava työtodistuksilla ja niistä on löydyttävä työpaikan yhteystiedot, jotta todistuksen oikeellisuus voidaan tarvittaessa tarkistaa.
(C)

Toimiminen parhaillaan opettajana
Hakija saa kolme (3) esivalintapistettä, jos hakijan työsuhde on voimassa koko hakuajan
(14.2–14.3.2019) pää- tai sivutoimisessa opetustehtävässä jossain viralliseen koulujärjestelmään kuuluvassa oppilaitoksessa tai vapaassa sivistystyössä.
Hakemukseen liitettävä mukaan todistus, josta käy yksiselitteisesti ilmi työsuhteen laatu,
aika ja oppilaitos.

(D)

Kirjoitelma
Hakemukseen on liitettävä mukaan kirjoitelma, jossa hakija kuvaa käsitystään opettajuudesta ja opettajan työstä. Lisäksi kuvataan se, miten hakija näkee opettajan pedagogisten opintojen nivoutuvan osaksi asiantuntijuuttaan ja aiempia opintojaan, sekä millaisissa
tehtävissä näkee itsensä tulevaisuudessa työskentelevän. Kirjoitelman enimmäispituus
on yksi A4-sivu, yli menevää osuutta tekstistä ei huomioida arvioinnissa. Kirjoitelmasta
annetaan esivalintapisteitä asteikolla 0–5. Merkitse kirjoitelmaan oma nimesi.

Esivalinnasta voi saada yhteensä 0–21 pistettä.
Esivalinnan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestys ratkaistaan seuraavasti:
1) opettajakokemuksen pistemäärä
2) suoritettu kasvatustieteellisten aineiden opintokokonaisuudesta saatava pistemäärä

3) toimiminen parhaillaan opettajana saatava pistemäärä
4) kirjoitelmasta saatu pistemäärä.
Mikäli tämä edelleen johtaa tasapisteisiin, ratkaisee valinnan arpamenettely.
Ensimmäisen vaiheen valinnan tulokset lähetetään sähköpostitse viimeistään 27.3.2019.
Oikaisupyyntömenettely
Ensimmäiseen vaiheen valintaan tyytymättömällä hakijalla on mahdollisuus pyytää oikaisu neljäntoista
(14) päivän kuluessa valinnan tuloksen julkaisemisesta.
Oikaisupyynnössä hakija ilmoittaa kirjallisesti mitä päätöstä hän pyytää oikaistavaksi, mitä kohtaa päätöksestä hän pyytää oikaistavaksi, miten päätöstä tulisi hänen mukaansa oikaista ja millä perusteilla
päätöstä tulisi oikaista hänen pyytämällään tavalla.
Oikaisupyynnöt on osoitettava kasvatustieteiden tiedekunnan dekaanille ja toimitettava osoitteeseen
Lapin yliopiston kirjaamo, Yliopistonkatu 8, postiosoite PL 122, 96101 Rovaniemi tai salatulla sähköpostilla osoitteessa https://securemail.ulapland.fi/, jolloin vastaanottajaksi merkitään kirjaamo(at)ulapland.fi
tai suoraan sähköpostilla kirjaamo(at)ulapland.fi. Oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen saa
hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valintamenettelyn tulos ei voi muuttua oikaisua hakeneen tai opiskelemaan jo valittujen vahingoksi.

Valinnan toinen vaihe / Lopullinen valinta
Soveltuvuuskoe

Opettajan pedagogisten opintojen soveltuvuuskoe järjestetään 3.5.2019.

Soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan vuorovaikutustaitoja, kykyä jäsentää tietoa ja soveltuvuutta
opettajaksi sekä valmiutta sitoutua opintoihin. Soveltuvuuskokeessa jokainen kutsuttu osallistuu ryhmätehtävään, jonka jälkeen hakijaa haastatellaan noin 10 minuuttia. Hakija voi saada soveltuvuuskokeesta on 0-18 pistettä. Hakija ei voi tulla valituksi, jos hän saa soveltuvuuskokeessa vähemmän
kuin kuusi pistettä.
Lopullisessa valinnassa esivalintapisteitä ei oteta huomioon paitsi tasatilanteessa. Jos hakijoiden pistemäärä on sama, lopullisen valinnan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestys ratkaistaan seuraavasti:
1) opettajakokemuksen pistemäärä
2) suoritettu kasvatustieteellisten aineiden opintokokonaisuudesta saatava pistemäärä
3) toimiminen parhaillaan opettajana saatava pistemäärä
4) kirjoitelmasta saatu pistemäärä.
Mikäli tämäkin jälkeen ollaan tasapistetilanteessa, hyväksytään heidät kaikki.
Lopullisen valinnan tulokset
Lopullisen valinnan tulokset lähetetään sähköpostitse viimeistään 23.5.2019, jolloin myös ilmoitetaan
hakijan valinnasta saama pistemäärä. Hakijalla on mahdollisuus saada selvitys siitä, miten lopullinen
soveltuvuuskoepistemäärä on hänen kohdallaan muodostunut hakemalla oikaisupyyntöä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen
Opiskelijaksi hyväksytyn on vahvistettava hänelle tarjotun opiskelupaikan vastaanottaminen ensisijaisesti sähköisesti Oma opintopolku –palvelussa (www.opintopolku.fi) viimeistään 8.7.2019 klo 15.00

tai varasijalta hyväksytyn viimeistään 10 vuorokauden kuluessa tuloksen julkistamisesta. Mikäli hyväksytty hakija ei ota opiskelupaikkaa vastaan määräaikaan mennessä, menettää hän kyseisen opiskelupaikan. Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Varasijatäyttö
päättyy 31.7.2019.
Hyväksytty hakija ei voi ottaa vastaan tarjottua opiskeluoikeutta, mikäli hakija on ottanut vastaan opiskelupaikan muuhun opettajankelpoisuuden tuottavaan opettajankoulutukseen tai hänellä on jo (ammatilliset) opettajan pedagogiset opinnot suoritettuna.

Oikaisupyyntömenettely

Lopulliseen valintaan tyytymättömällä hakijalla on mahdollisuus pyytää oikaisua neljäntoista (14) päivän kuluessa valinnan tuloksen julkaisemisesta.

Oikaisupyynnössä hakija ilmoittaa kirjallisesti mitä päätöstä hän pyytää oikaistavaksi, mitä kohtaa päätöksestä hän pyytää oikaistavaksi, miten päätöstä tulisi hänen mukaansa oikaista ja millä perusteilla
päätöstä tulisi oikaista hänen pyytämällään tavalla.
Oikaisupyynnöt on osoitettava kyseisen tiedekunnan dekaanille ja toimitettava osoitteeseen Lapin yliopiston kirjaamo, Yliopistonkatu 8, postiosoite PL 122, 96101 Rovaniemi tai salatulla sähköpostilla osoitteessa https://securemail.ulapland.fi/, jolloin vastaanottajaksi merkitään kirjaamo(at)ulapland.fi tai suoraan sähköpostilla kirjaamo(at)ulapland.fi. Oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valintamenettelyn tulos ei voi muuttua oikaisua hakeneen tai
opiskelemaan jo valittujen vahingoksi.

Opiskeluoikeus

Opettajan pedagogisten opintojen opiskeluoikeus on kolme lukukautta (n. 1,5 vuotta) ja se alkaa
1.8.2019. Opiskeluoikeudelle voi saada jatkoa vain erittäin perustellusta syystä ja vain varsinaisen
opiskeluoikeuden ollessa vielä voimassa eli jatkoaika voidaan myöntää vain välittömästi varsinaisen
opiskeluoikeuden jatkoksi harkinnanvaraisesti. Anomuksessa on eriteltävä puuttuvat opintosuoritukset
ja esitettävä suunnitelma siitä, miten aikoo suorittaa ko. opinnot loppuun. Osasuoritusten vanheneminen tulee erikseen tarkistaa. Opiskeluoikeudelle voi saada jatkoa vain kerran.

