ASIOITA, JOITA KANNATTAA HUOMIOIDA UUTEEN OPETUSSUUNNITELMAAN SIIRRYTTÄESSÄ SEKÄ
OPINTOJEN NOPEUTTAMINEN LUKUVUONNA 2020-2021
SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET
1. 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.
2. 2017 aloittaneet opiskelijat siirtyvät maisterivaiheessa opiskelemaan pääosin syksyllä 2020
voimaan tulevan tutkintorakenteen mukaisesti. Mikäli kandiopinnot ovat vielä kesken,
viimeistelee opiskelija kesken olevat kandiopinnot vuosien 2017-2019 tutkintorakenteen
mukaisesti.
3. Mikäli opiskelija on suorittanut paljon (vähintään puolet) maisterivaiheen opinnoista 2017-2019
tutkintorakenteen mukaisesti, voi hän tehdä maisterivaiheen opinnot loppuun vuosien 20172019 tutkintorakenteen mukaisesti niiltä osin, kuin vanhan tutkintorakenteen mukaisia opintoja
vielä tarjotaan.
4. Kaikkien kandivaiheen opiskelijoiden tulee pysyä opintojen suorittamisaikataulussa, jotta he saavat
kandintutkinnon suoritettua vuosien 2017-2019 tutkintorakenteen mukaisesti. 2. vuosikurssin
opintoja tarjotaan vielä lukuvuonna 2020-2021 ja 3. vuosikurssin opintoja lukuvuosina 2020-2021
sekä 2021-2022. Opinnot ajoittuvat pääosin tällä hetkellä voimassa olevan ajoitustaulukon
mukaisesti.
5. VAKAn 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.
6. 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 täyttyvät.

VANHAT OPISKELIJAT
KANDIVAIHE
I.

Vanhan tutkintorakenteen mukaisia 2. vuosikurssin opintoja toteutetaan vielä lukuvuonna 20202021. Opiskelijoita SUOSITELLAAN tekemään kaikki mahdolliset puuttuvat 2. vuosikurssin opinnot
tuolloin valmiiksi.

II.

Vanhan tutkintorakenteen mukaisia 3. vuosikurssin opintoja toteutetaan vielä lukuvuosina 20202021 ja 2021-2022. Opiskelijoita SUOSITELLAAN tekemään kaikki mahdolliset puuttuvat 3.
vuosikurssin opinnot näinä lukuvuosina valmiiksi.

III.

HUOM! Vuosina 2018 ja 2019 varhaiskasvatuksen kandidaattikoulutukseen valitut, niin kutsutut 3vuotiset lisäkoulutuksen opiskelijat, suorittavat opintonsa heille suunnitellun opintojen ajoituksen
mukaisesti lukuvuoden 2020-2021 ja syyslukukauden 2021 aikana.

IV.

Aineopintojen laajuus vähenee 5:llä opintopisteellä, Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja
esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavien opintojen laajuus kasvaa 10:llä opintopisteellä ja
valinnaiset opinnot poistuvat kandintutkinnosta. Jos et ehdi valmistua kandiksi 2022 mennessä,
mutta aineopintosi ja ammatilliset opintosi ovat valmiit ja vanhan tutkintorakenteen mukaiset, voit
edelleen koostaa aineopintosi 45op laajuiseksi, ammatilliset opintosi 65op laajuiseksi ja tehdä
yhden 5op laajuisen vapaavalintaisen opintojakson.

V.

Ammatillisten opintojen Taide, taito ja tiede (TTT) -opintojaksoihin (1-6) on tehty oppiainejako
uudelleen. Jos sinulta jää puuttumaan jokin TTT -opintojakso, jota ei enää tarjota vanhan
opetussuunnitelman mukaisesti SOVI OPPIAINEEN VASTUUOPETTAJAN KANSSA mitkä TTT opintojaksot tai opintojaksojen osat sinun ON SUORITETTAVA, jotta kaikki ammatillisten taide-,
taito- ja tiedeaineet tulevat sinulla suoritettua!

VI.

2017-2019 tutkintorakenteen mukaisen 3. vuosikurssin opintojakson 442192A Varhaiskasvatuksen
opettajuus professiona (sis. harj. III) 10 op luento- ja harjoitusosio korvautuu jo lukuvuonna 20202021 kaikilla kandivaiheen opiskelijoilla tutkintorakenteen 2020-2022 opintojakson 442462A
Opettajuus ja jaettu asiantuntijuus varhaiskasvatuksessa 5 op luento- ja harjoitusosiolla.

VII.

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

MAISTERIVAIHE
I.

Maisterivaiheeseen syksyllä 2020 siirtyvät opiskelijat suorittavat maisterivaiheen opinnot uuden
(2020) tutkintorakenteen mukaisesti.

II.

Mikäli opiskelija on suorittanut paljon (vähintään puolet) maisterivaiheen opinnoista 2017-2019
tutkintorakenteen mukaisesti, voi hän tehdä maisterivaiheen opinnot loppuun vuosien 20172019 tutkintorakenteen mukaisesti niiltä osin, kuin vanhan tutkintorakenteen mukaisia opintoja
vielä tarjotaan. Tällöin opiskelijan EI TARVITSE suorittaa uuden tutkintorakenteen (2020)
mukaista opintojaksoa 413069S Orientaatio maisteriopintoihin 5 op. Maisterivaiheessa siirtymää
opetussuunnitelmien 2017-2019 ja 2020-2022 välillä tarkastellaan tapauskohtaisesti.

UUDET OPISKELIJAT
Opintojen ”nopeuttaminen” lukuvuosina 2020-2021 ja 2021-2022 on haasteellista opetussuunnitelman
nivelvaiheen vuoksi. AMMATILLISIA opintoja ei kannata nopeuttaa taide-, taito- ja tiedeaineiden osalta,
koska oppiainejakoa on muutettu eivätkä 1. ja 2. vuosikurssin ammatilliset vastaa toisiaan.
Mikäli opiskelija haluaa nopeuttaa opintojaan, voi hän tehdä sen suorittamalla kieli- ja viestintäopintoja
ja/tai kasvatustieteen aineopintoja.

