Kasvatustieteiden suuntautumisvaihtoehdon (pääaineet kasvatustiede,
kasvatuspsykologia) siirtymäsäännökset 1.8.2020:
Opiskelijat suorittavat kandidaattivaiheen sen opetussuunnitelman mukaisesti, jolla
ovat opintonsa aloittaneet. Opetussuunnitelman 2017-2020 toisen (2.) vuoden
opintoja tarjotaan lukuvuonna 2020-2021, mutta kasvatustieteiden
suuntautumisvaihtoehdon opintokokonaisuuksien aikataulutuksen muuttuessa
uuden tutkintorakenteen myötä syksyllä 2020 2. vuosikurssin aloittavia opiskelijoita
suositellaan hakemaan tiedekunnan tarjoamia sivuaineita heidän kiinnostuksensa
mukaisesti lukuvuonna 2020-21.
Tiedekunnan sivuaineiden täydennyshaku järjestetään elokuussa. Tarve erityisesti 2.
vuosikurssin opiskelijoiden sivuaineiden valinnan uudelleentarkastelulle tulee
opetussuunnitelman muutoksesta, jossa aikaisemmin syyslukukaudella tarjotut
oppiaineen perusopinnot (25 op) ja kevätlukukaudella alkaneet aineopinnot
siirtyivät molemmat opintokokonaisuudet koko lukuvuoden aikana toteutettaviksi.
Koska uudessa tutkintorakenteessa kasvatustieteen ja psykologian perus- ja
aineopintoja ei voi suorittaa yhden lukuvuoden aikana yhtä aikaa (perusopinnot ovat
aineopintojen edellytys), opiskelijan alun perin 2. vuosikurssille suunnittelema pitkä
sivuaine siirtyy kolmannelle lukuvuodelle ja hänen täytyy valita 2. lukuvuodelle
sivuaine. Opiskelijoita, joita muutos koskee, pyydetään tarkistamaan
henkilökohtainen opintosuunnitelma elokuun 2020 loppuun mennessä omaopettajan
tai koulutussuunnittelijan kanssa.
Psykologian tai kasvatustieteen aineopintoja sivuaineena suorittavat opiskelijat
voivat suorittaa opintonsa opetussuunnitelman 2017-2020 mukaisesti vielä 2020-21
ja 2021-22 aikana, mikäli ovat aloittaneet aineopinnot viimeistään lukuvuonna 20192020 ja mikäli ko. opintojaksoja tarjotaan. Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen
tutkimuksen peruskurssien hyväksilukeminen pääaineesta sivuaineeseen voidaan
tehdä 31.7.2020 mennessä tulleiden AHOT-hakemusten perusteella. 1.8.2020
jälkeen aloitetut aineopinnot tehdään opetussuunnitelman 2020 mukaisesti.

Maisterivaiheen (kasvatustiede, kasvatuspsykologia) aloittavat opiskelijat
opiskelevat lähtökohtaisesti uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Mikäli opiskelija
on suorittanut noin puolet kasvatustieteen/kasvatuspsykologian syventävistä
opinnoista ennen syksyä 2020, hän voi opiskella myös opetussuunnitelman 20172020 mukaisesti. Tällöin opiskelijan ei tarvitse suorittaa uuden tutkintorakenteen
(2020) mukaista opintojaksoa 413069S Orientaatio maisteriopintoihin. Mikäli
opiskelija on tehnyt jo paljon maisteriopintoja, hän voi tehdä pääaineen opinnot 75

opintopisteen laajuisena (jättää suorittamatta opintojakson 413069S Orientaatio
maisteriopintoihin). Tässä tapauksessa opiskelija tekee vapaavalintaisia
opintojaksoja 5 opintopisteen verran enemmän.
Avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritetut tai sivuaineena 35 opintopisteen
laajuisena suoritetut kasvatustieteen tai psykologian aineopinnot täydennetään
1.8.2020 alkaen tutkinto-opiskelijana seuraavasti:
Mikäli avoimen yliopiston opiskelija (tehtynä avoimessa yliopistossa 35 op
kasvatustieteen aineopintoja) tai toisessa korkeakoulussa kasvatustieteen
aineopinnot suorittanut henkilö hakeutuu kasvatustieteen pääaineopiskelijaksi,
tulee hänen täydentää tiedekunnan opiskelijana kasvatustieteen aineopintoja
Teoreettisen ja filosofisen tutkimuksen metodologia (5 op) -opintojaksolla ja Polkuja
työelämään (5 op) opintojaksolla, mikäli hänen jo suorittamistaan opintojaksoista ei
löydy sisällöllisesti vastaavia opintojaksoja. Lisäksi opiskelijan tulee täydentää
proseminaari kandintutkielmaksi.
Mikäli avoimen yliopiston opiskelija (tehtynä avoimessa yliopistossa 35 op
psykologian aineopintoja) tai toiseen korkeakoulun opetussuunnitelman mukaisesti
psykologian aineopinnot suorittanut henkilö hakeutuu kasvatuspsykologian
pääaineopiskelijaksi, tulee hänen täydentää tiedekunnan opiskelijana psykologian
aineopintoja suorittamalla opintojaksot Kokeellinen psykologia (5 op) ja Polkuja
työelämään (5 op), mikäli hänen jo suorittamistaan opintojaksoista ei löydy
sisällöllisesti vastaavia opintojaksoja. Lisäksi opiskelijan tulee täydentää proseminaari
kandintutkielmaksi.
Mikäli muussa korkeakoulussa tai avoimessa yliopisto-opetuksessa tehtyyn
aineopintokokonaisuuteen ei ole kuulunut menetelmäopintoja (kvantitatiivisen ja
kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi), menetelmäopinnot tulee suorittaa
pääaineeseen eli kasvatustieteen tai psykologian aineopintoihin kandivaiheessa.

