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INFON SISÄLTÖ
1. ja 2. vuosikurssin infon asiat:
 OPS 2020 ja siirtymäsäännökset
 Poikkeukset lukuvuoden 2020-2021 tutkintorakenteeseen!
2. Vuosikurssin infon asiat:
 3-vuosikurssin opintojen suunnitteleminen sekä opintojen
luonteen muuttuminen
 sivuainevalinnat
 kesäopinnot
 muut ajankohtaiset asiat

OPS 2020


Uusi opetussuunnitelma 2020 tulee voimaan syksyllä 2020



1. ja 4. vuosikurssit aloittavat opiskelemaan pääsääntöisesti uuden
opetussuunnitelman mukaisesti.



Kannattaa perehtyä uuteen tutkintorakenteeseen sekä siirtymäsäännöksiin
(siirtymäsäännökset eivät ole verkkosivuilla vielä, mutta ovat tulossa).



Tulette suorittamaan maisterivaiheen uuden tutkintorakenteen mukaisesti
(nykyisten 1. ollessa 4. voi olla jo seuraavakin ops voimassa).

OPS 2020-2021 Tiedekunnan
siirtymäsäännökset


Opiskelijat suorittavat kandidaattivaiheen sen opetussuunnitelman mukaisesti,
jolla ovat opintonsa aloittaneet. Opetussuunnitelman 2017-2020 2.vuoden
opintoja tarjotaan vielä lukuvuonna 2020-2021 ja 3. vuoden opintoja 20202021 sekä 2021-2022. Myös aikataulut ovat lähtökohtaisesti sen
tutkintorakenteen mukaiset, jolla opiskelija on opintonsa aloittanut vuonna
2018 tai 2019. Poikkeamat edellä mainittuun tulee ilmoittaa selkeästi
suuntautumisvaihtoehtojen rinnastustaulukoissa/siirtymäsäännöksissä ja niistä
pitää tiedottaa opiskelijoita sähköpostitse, infoissa ja tarvittaessa
henkilökohtaisessa ohjaustilanteessa.



Maisterivaiheen aloittavat opiskelijat opiskelevat lähtökohtaisesti uuden
opetussuunnitelman mukaisesti. Mikäli opiskelija on ehtinyt aloittaa
maisterivaiheen opinnot (suoritusmerkintöjä on jo olemassa) ennen syksyä 2020,
hän voi opiskella myös opetussuunnitelman 2017-2020 mukaisesti.



Sivuaineiden ja valinnaisten opintojen osuus vähenee joissain
suuntautumisvaihtoehdoissa. Sellaisten suuntautumisvaihtoehtojen rinnastuksissa
on otettava huomioon se, että aikataulussa valmistuminen ei vaarannu. Jos
opiskelijan on suoritettava suunniteltu laaja opintokokonaisuus kokonaan maisterin
tutkintoon, hänen on mahdollista tehdä suppeampi pääainekokonaisuus
opetussuunnitelman 2017-2020 mukaisesti.

LUKO:n siirtymäsäännökset
Syksyllä 2019 aloittaneet 1. vuosikurssin sekä nykyiset 2. vuosikurssin opiskelijat opiskelevat
kandintutkintonsa loppuun vuosien 2017-2019 voimassa
olleen tutkintorakenteen mukaisesti. Mikäli opiskelija ei kuitenkaan ole kevääseen 2020
suorittanut juurikaan opintopisteitä, voi hän siirtyä opiskelemaan
uuden tutkintorakenteen mukaisesti. Tällöin opiskelijalle laaditaan HOPS yhdessä
omaopettajan/koulutussuunnittelijan kanssa.
Luokanopettajakoulutuksen painotteisia (TAIKA ja TEKNO) ei ole enää uudessa
tutkintorakenteessa (2020) eikä ko. koulutuksiin valita opiskelijoita enää syksyllä
2020. Painotteisia opintojaksoja tarjotaan vielä lukuvuosina 2020-2021; 2021-2022; 20222023. HUOLEHDI, ETTÄ SUORITAT KAIKKI TUTKINTOOSI KUULUVAT PAINOTTEISET
OPINTOJAKSOT VIIMEISTÄÄN KEVÄÄSEEN 2023 MENNESSÄ! Kandivaiheen painotteisia
opintojaksoja voi suorittaa viimeisen kerran 2022. HUOM! Mikäli ET halua tehdä tutkintoasi
loppuun painotteisessa koulutuksessa tai se on aikataulujen puolesta sinulle mahdotonta voit
hakea siirtoa laaja-alaiseen luokanopettajakoulutukseen. Siirtoa haetaan
vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan Anne Tuomelle (Johtava koulutusasiantuntija).

Kaikkien kandivaiheen opiskelijoiden tulee pysyä opintojen suorittamisaikataulussa, jotta he
saavat kandintutkinnon suoritettua vuoden 2017-2019 mukaisesti. 2. vuosikurssin opintoja
tullaan tarjoamaan vielä lukuvuonna 2020-2021 ja 3. vuosikurssin opintoja lukuvuosina 20202021 sekä 2021-2022. Opinnot tulevat ajoittumaan pääosin tällä hetkellä voimassa olevan
ajoitustaulukon mukaisesti.

jatkuu…


LUKOn opetussuunnitelmista 2017-2019 ja 2020-2022 on laadittu
rinnastustaulukot, joista opiskelija voi tarkistaa uuden ja
vanhan OPS:n vastaavuuksia siinä tilanteessa, että häneltä jää puuttumaan
1., 2. tai 3. vuosikurssilta tai maisterivaiheesta joku opintojakso, jota ei
sellaisenaan enää tarjota. Opintojen rinnastamisessa auttavat omaopettajat
sekä koulutussuunnittelija.



Mikäli opiskelija ei ehdi valmistua oman aloitusvuotensa OPS:n mukaisesti
laaditaan hänelle omaopettajan tai koulutussuunnittelijan avustuksella
HOPS, josta näkyy mitkä opinnot opiskelijan tulee suorittaa, jotta
tutkinnolle asetetut tavoitteet tulevat täyttymään.

Siirtymäsäännökset Kandivaihe:
1. Vanhan tutkintorakenteen mukaisia 2. vsk. opintoja toteutetaan vielä
lukuvuonna 2020-2021. Opiskelijoita SUOSITELLAAN tekemään kaikki
mahdolliset puuttuvat 2.vsk:n opinnot tuolloin valmiiksi.
2. Vanhan tutkintorakenteen 3. vsk. opintoja toteutetaan vielä lukuvuosina
2020-2021 ja 2021-2022. Opiskelijoita SUOSITELLAAN tekemään kaikki
mahdolliset puutuvat 3. vuosikurssin opinnot näinä lukuvuosian
valmiiksi. HUOMAA tässä erityisesti painotusten mukaiset opintojaksot!
3. Aineopintojen laajuus kasvaa 5 opintopisteellä ja samalla valinnaiset
opinnot poistuvat kandintutkinnosta. Jos et ehdi valmistua kandiksi viimeistään
2022, mutta aineopintosi ovat valmiit ja vanhan tutkintorakenteen mukaiset
voit edelleen koostaa aineopintosi 45op laajuiseksi ja tehdä yhden 5op laajuisen
vapaavalintaisen opintojakson.

jatkuu…
4. Jos opiskelija on suorittanut vanhan tutkintorakenteen mukaisen kurssin Moninaisuus
koulussa ja kasvatuksessa, opiskelija suorittaa aineopinnot vanhan tutkintorakenteen
mukaisesti (aineopintojen laajuus 45op). Tällöin opiskelija suorittaa tutkintoonsa 5op
valinnaisia opintoja. Nämä opinnot voivat olla mitä tahansa korkeakoulutasoisia opintoja, jotka
eivät ole opiskelijalle pakollisia. Jos opiskelijalla taas on suorittamatta vanhan
tutkintorakenteen mukainen kurssi Moninaisuus koulussa ja kasvatuksessa suorittaa hän
molemmat uuden tutkintorakenteen mukaiset kurssit 407048A Moninaisuus kasvatuksessa
sekä 407049A Erityiskasvatus perusopetuksessa. Tällöin opiskelijan aineopintojen laajuus on
50op.
5. Monialaisten opintojen taito- ja taidepainotteisissa opintojaksoihin (I-V) on tehty
oppiainejako uudelleen. Jos sinulta jää puuttumaan joku TATA opintojakso, jota ei enää tarjota
vanhan opetussuunnitelman mukaisesti SOVI OPPIAINEEN VASTUUOPETTAJAN KANSSA mitkä
TATA opintojaksot tai opintojaksojen osata sinun ON SUORITETTAVA, jotta kaikki monilaisten
taito- ja taideaineet tulevat sinulla suoritettua!

6. Vähiten muuttuvat kieli- ja viestintäopinnot sekä kasvatustieteen perus- ja aineopinnot,
joten jos jotakin on PAKKO jättää tekemättä tarkastele näitä. Priorisoi sen sijaan monialaiset ja
painotteiset opinnot ja koita niiden osalta pysyä oman vuosikurssisi suoritusaikataulussa!

Tutkintorakenne 2020


https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/59291#6568



Isoimmat muutokset kandivaiheessa:

1. Pääaineeseen (kasvatustieteen aineopinnot opinnot) 5op lisää, jolloin
aineopintojen opintopistemäärä kasvaa 45op:sta 50opintopisteeseen.
Opintojakso 407074A Moninaisuus koulussa ja kasvatuksessa jakaantuu
lukuvuodesta 2021-2022 eteenpäin kahdeksi eri kurssiksi
407048A Moninaisuus kasvatuksessa 5 op
407049A Erityiskasvatus perusopetuksessa 5 op
2. Valinnaiset opinnot jäävät pois kandintutkinnosta.

Koko opintoihin vaikuttava muutos!


Koko tutkinnossa (kandi+maisteri) valinnaisten opintojen määrä vähenee
30op:sta 15op.



Jos haluat tehdä pitkän sivuaineen kannattaa se jatkossa jakaa
kandi+maisterintutkintoon (perusopinnot kandiin + aineopinnot maisteriin).



Tutkintoon mahtuu jatkossa 2 lyhyttä tai 1 pitkä sivuaine.



Uudessa opetussuunnitelmassa EI enää painotteisia opintoja (tarjotaan
kuitenkin vielä seuraavat neljä vuotta).

LUKUVUOTTA 2020-2021 KOSKEVIA
POIKKEUKSIA!
2. VUOSIKURSSIA KOSKEVAT POIKKEUKSET:


407076A Pedagogisen seminaarin harjoitukset aloitetaan jo syksyn puolella, vaikka
rakenteessa opintojakso on keväällä. Liittyy Oppiva Ope -kokonaisuuteen. Opintojakso
toteutetaan jo lukuvuonna 2020-2021 uuden voimaan tulevan opinto-oppaan mukaisesti.



LO2A, LO2B, LO2C, LO2D 406050A äidinkieli ja kirjallisuus II: Sanataide ja draama 5 op
siirtyy keväältä syksylle ja samoin TAIKA2, TEKNO2 JA ITE2 sama opintojakso syksyltä
keväälle. Vastaavasti opintojakso 406051A Historia, yhteiskuntaoppi ja
uskonto/elämänkatsomustieto -opintojakson ryhmät vaihtavat paikkaa niin, että TAIKA2,
TEKNO2 ja ITE2 tekevät opintojakson syksyllä kevään sijaan ja LO2A, LO2B, LO2C, LO2D
tekevät opintojakson keväällä syksyn sijaan. Muutos liittyy Oppiva Ope kokonaisuuden
toteuttamiseen osittain äidinkielen kurssilla LO-ryhmillä syksyn 2020 aikana.



Opintojakson 406060A Integroiva projekti nimi muuttuu ja ko. opintojakso toteutetaan jo
lukuvuonna 2020-2021 voimaan tulevan opinto-oppaan mukaisesti. (Uusi nimi: Ilmiöt,
kielitietoisuus ja ongelmanratkaisu)

3. VUOSIKURSSIA KOSKEVAT POIKKEUKSET
➢

3.vsk:n 407077A Kohtaaminen ja vuorovaikutus taiteen keinoin -opintojakso tarjotaan
LO3B, LO3C ja LO3D -ryhmille keväällä syksyn sijaan.

MITEN KOLMAS OPISKELUVUOSI EROAA
KAHDESTA ENSIMMÄISESTÄ?
✓

Opintojen luonne muuttuu selvästi tutkimuksellisemmaksi
→ tutkimuksen peruskurssit, kandin työ.

✓

Yhä itsenäisempi ote opintoihin – vähemmän
koulumaisuuttaa enemmän omatoimisuutta!

✓

Ryhmäytyminen oman sivuaineryhmän kanssa.

✓

Miten pidän yhteyttä omaan perusryhmääni?

MITEN KOLMAS OPISKELUVUOSI EROAA
KAHDESTA ENSIMMÄISESTÄ?
✓

Entistä enemmän vastuuta omista opinnoista opiskelijalla itsellään.

✓

Itsenäisen työn osuus kasvaa merkittävästi – miten aikataulutan ja
kalenteroin omia opintojani.

✓

Kandintyön kirjoittaminen – miten pidän huolen, että työ tulee
tehtyä?

✓

Missä vaiheessa valmistun kandiksi?

✓

HUOM! Jos kahdelta edelliseltä vuodelta on jäänyt rästejä NYT on aika
kartoittaa ne ja hoitaa ne pois alta 3. vuonna ETTEI kandiksi
valmistuminen viivästy!

MITÄ KURSSEJA TARVITAAN JOTTA VOIN
VALMISTUA KANDIKSI?


Voit valmistua kandiksi heti, kun kaikki kandivaiheen
pakolliset opinnot (180 op) on suoritettu:

✓

Orientoivat opinnot (5 op)
Kieli- ja viestintäopinnot (10 op)
Kasvatustieteen perusopinnot (25 op)
Kasvatustieteen aineopinnot (45 op)
→ sisältää myös kandidaatintyön ja maturiteetin
Monialaiset opinnot (65 op)
Sivuaineopinnot (25 op)
Valinnaiset opinnot ja painotuksen mukaiset opinnot (5 op)

✓

✓
✓

✓
✓
✓

https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/59291#6568

VALMISTUMINEN


Voit valmistua kandidaatiksi missä kuussa tahansa. Huomaa, että tutkintopäivä EI OLE
päivä jolloin saat todistuksen vaan todistus toimitetaan 2-3 viikon sisällä
tutkintopäivästä!



Valmistumisaikataulut ja muuta tärkeää tietoa valmistumassa oleville opiskelijoille
löytyy osoitteesta: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/57245#6568



Kandintutkinto kannattaa ottaa ulos heti, kun kaikki kandivaiheen

opinnot on suoritettu, koska:
1.

Maisterintutkinnon voi ottaa ulos vasta sitten, kun olet valmistunut kandiksi.

2.

Sinun on helpompi suunnitella ja seurata maisterivaiheen opintoja, kun kandintutkinto
ja siihen tulevat opinnot ovat kasassa!

KANDIKSI VALMISTUMINEN?
•

Kolmannen vuoden aikana tarkoitus saada kaikki
kandin tutkintoon vaadittavat opinnot valmiiksi.

•

Tutkintoa haettava https://osat.oulu.fi/

SIVUAINEVALINNAT


https://www.oulu.fi/opiskelijalle/sivuaineopinnot#6568



Hakeminen käynnissä, hakuaika päättyy 1.3.



Sivuaineinfon diat:

https://www.oulu.fi/sites/default/files/content/sivuaineinfo2020.pdf



Usein kysytyt kysymykset sivuainehakuun liittyen:

https://www.oulu.fi/sites/default/files/content/usein_kysytyt_kysymykset.pdf

AJANKOHTAISTA


Opinto-ohjaukseen:

Katja Holtinkoski-Perttula (LO 1.vsk) study.education@oulu.fi KE233
Vastaanottoaika ma 13-15 (ei edellytä ajanvarausta)
Kalenteri osoitteessa: https://goo.gl/oGMNgR
Minna Sainio (LO 2. ja 3.vsk) study.education@oulu.fi KE234
Vastaanottoaika ti 12-14 (ei edellytä ajanvarausta)

Kalenteri osoitteessa: https://urly.fi/18en
Jani Haapakoski (ITE-opiskelijat + LO 4. ja 5. vsk) study.education@oulu.fi KE255
Vastaanottoaika ma 12-14 (ei edellytä ajanvarausta)
Kalenteri osoitteessa: https://goo.gl/qihzH7

AJAN VARAAMINEN OHJAUKSEEN


Voit katsoa kalenterista itsellesi sopivia ohjausaikoja. HUOM! Muista vaihtaa
oikeasta yläkulmasta näkymäksi ”viikko” muuten näet vain varatut ajat!
Kalenterista ei voi varata aikoja suoraan, joten laita sähköpostia osoitteeseen
study.education@oulu.fi ja ehdota 2-3 sinulle sopivaa ohjausaikaa. Muista
mainita viestissä myös oma aloitusvuotesi, ryhmäsi sekä
opiskelijanumerosi. Muista otsikoinnin merkitys! Otsikosta tulee käydä ilmi,
että kyseessä on ajanvaraus ohjaukseen ja mielellään kenelle/minkä
koulutuksen koulutussuunnittelijalle.



Esim. ”Ajanvaraus ohjaukseen/luokanopettajakoulutus” tai ”Ajanvaraus
ohjaukseen/Katja Holtinkoski-Perttula”

Ohjauksesta tällä hetkellä


Lukujärjestystyö ruuhkauttaa koulutussuunnittelijoiden työtä helmi-maalishuhtikuussa.



Hyödynnä koulutussuunnittelijoiden vastaanottoaikoja, sillä yksilöohjausta ei
muutoin ole valitettavasti juurikaan tarjolla.

✓

Katja ma 13-15

✓

Minna ti 12-14

✓

Jani ma 12-14

➢

Olemme tavattavissa myös OLO:n pullapäivissä mahdollisuuksien mukaan.
Seuraa ilmoittelua sähköpostissa ja Tuudossa!

AJANKOHTAISTA
Sivuainehaku parhaillaan käynnissä (10.2.-1.3.) → ke 19.2. klo 15-16 salissa L2.
Sivuainehaku päättyy siis 1.3. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida!
https://www.oulu.fi/opiskelijalle/sivuaineopinnot#6568


Kesäopinnot maaliskuussa (9.3.) yliopiston sivulle



Tuudon uutiskanavat ja tuudo-uutiset!



study.education@oulu.fi



MUISTA MYÖS https://palaute.oulu.fi/



Muista tarkistaa Kelan asiointipalvelusta oma opintotukitilanteesi!



Opinnot jatkuvat ensi lukuvuonna näillä näkymin 31.8.2020.

KYSYTTÄVÄÄ? KYSY!

