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 on vielä kesken, viimeistelee
opiskelija kesken olevat kandiopinnot vuoden 2017-2019 tutkintorakenteen mukaisesti.
3. Mikäli opiskelija on suorittanut paljon (noin puolet) maisterivaiheen opinnoista 2017-2019
tutkintorakenteen mukaisesti, voi hän tehdä maisterivaiheen opinnot loppuun vuoden 20172019 tutkintorakenteen mukaisesti niiltä osin, kuin vanhan tutkintorakenteen mukaisia opintoja
vielä tarjotaan.
4. 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; 2022-2023. 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).
5. 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 2020-2021 sekä
2021-2022. Opinnot tulevat ajoittumaan pääosin tällä hetkellä voimassa olevan ajoitustaulukon
mukaisesti.
6. 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.
7. 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.

VANHAT OPISKELIJAT
KANDIVAIHE
I.

Vanhan tutkintorakenteen mukaisia 2. vsk. opintoja toteutetaan vielä lukuvuonna 2020-2021. Opiskelijoita
SUOSITELLAAN tekemään kaikki mahdolliset puuttuvat 2.vsk:n opinnot tuolloin valmiiksi.

II.

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!

III.

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.

IV.

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.

V.

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!

VI.

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!

MAISTERIVAIHE
I.

Maisterivaiheeseen syksyllä 2020 siirtyvät opiskelijat suorittavat maisterivaiheen opinnot uuden (2020)
tutkintorakenteen mukaisesti. Poikkeuksena painotteisten koulutusten opiskelijat, jotka voivat suorittaa
painotteisia opintojaksoja vielä lukuvuosina 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023 vaikka niitä ei uudessa
tutkintorakenteessa enää ole.

II.

Uudessa tutkintorakenteessa (OPS2020) ei maisterivaiheessa ole enää painotteisia opintoja. Painotteisia ja
valinnaisia opintoja tarjotaan vielä lukuvuosina 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023. Mikäli opiskelija EI OLE
SUORITTANUT maisterivaiheen painotteisia opintojaksoja VIIMEISTÄÄN lukuvuonna 2022-2023
neuvottelee hän omaopettajan/koulutussuunnittelijan kanssa mahdollisuudesta suorittaa puuttuva
painotteinen opintojakso. Jos itsenäisen suorituksen mahdollisuutta EI OLE, siirtyy opiskelija opiskelemaan
laaja-alaiseen luokanopettajakoulutukseen ja suorittaa painotteisten opintojen tilalle vapaasti valittavia
opintojaksoja. HUOM! ohje siirron hakemisesta edellisen sivun kohdassa 4.

III.

Mikäli opiskelija on suorittanut paljon (noin puolet) maisterivaiheen opinnoista 2017-2019
tutkintorakenteen mukaisesti, voi hän tehdä maisterivaiheen opinnot loppuun vuoden 2017-2019
tutkintorakenteen mukaisesti niiltä osin, kuin vanhan tutkintorakenteen mukaisia opintoja vielä tarjotaan.
Tällöin opiskelijan EI TARVITSE suorittaa uuden tutkintorakenteen (2020) mukaista opintojaksoa 413069S
Orientaatio maisteriopintoihin eikä uuden tutkintorakenteen (2020) mukaista opintojaksoa
Vaihtoehtoinen opintojakso a), b) tai c) ja kasvatustieteen syventävien opintojen laajuus on 70op.

UUDET OPISKELIJAT
Opintojen ”nopeuttaminen” lukuvuosina 2020-2021 ja 2021-2022 on haasteellista opetussuunnitelman nivelvaiheen
vuoksi. MONIALAISIA opintoja ei kannata nopeuttaa taide- ja taitoaineiden osalta, koska oppiainejakoa on muutettu
eivätkä 1. ja 2. vuosikurssin monialaiset vastaa täysin toisiaan taide- ja taitoaineiden osalta.
Mikäli opiskelijalla on pakollinen tarve opintojen nopeuttamiseen, on hänellä mahdollisuus tarvittaessa tehdä vanhan
OPS:n mukaiset aineopinnot (laajuus 45op). Tästä opiskelijan pitää sopia erikseen omaopettajan tai
koulutussuunnittelijan kanssa.
Mikäli opiskelija haluaa nopeuttaa opintojaan, voi hän tehdä sen suorittamalla Kieli- ja viestintäopintoja,
kasvatustieteen aineopintoja.

