USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET sivuaineisiin liittyen

päivitetty 6.2.2020

1. Haluaisin tehdä sivuaineen avoimessa yliopistossa. Onko opinnot maksuttomia ja mitä minun tulee
tehdä?
Kasvatustieteiden tiedekunnan tarjoamat sivuaineet avoimessa yliopistossa ovat maksuttomia niille
opiskelijoille, joilla ko. sivuaine tulee sisältymään tutkintoon ja on siis hyväksytyssä HOPS:ssa/tulee olemaan
hyväksytyssä HOPS:ssa viimeistään syksyllä 2020. Muutos astuu voimaan keväällä 2020. Kesällä tai syksyllä
2020 alkaen ilmaiseksi tehdyt KTK:n avoimen tarjonnassa olevat sivuaineet lasketaan tiedekunnan
tarjoamiksi sivuaineiksi.
Sivuainehaun yhteydessä haetaan terveystiedon perusopintoja, terveystiedon aineopintoja ja
erityispedagogiikan perusopintoja, jos niitä halutaan suorittaa ilmaiseksi avoimessa yliopistossa. (Tämä tieto
on tullut vasta 31.1.2020 infon jälkeen.)
Seuraa lisäohjeistusta kevään aikana. Tässä vaiheessa ei vielä osata kertoa kaikkia käytännön yksityiskohtia.
2. Haen toisen tiedekunnan sivuaineeseen. Pitääkö minun hakea myös oman tiedekunnan haussa?
Vastaus: KTK:n sivuainehaussa ei ole pakko hakea. Kannattaa kuitenkin suunnitella opinnot niin, että
seuraavaksi lukuvuodeksi on tarpeeksi tekemistä, jos ei vaikka saakaan toisen tiedekunnan sivuainetta
(joissakin hakuprosessi). Voit hakea varalta KTK:sta sivuainetta ja perua sen ajoissa, jos saatkin toisen
tiedekunnan sivuaineen, joka kiinnostaa sinua enemmän. Tällaisissa erikoistapauksissa kannattaa aina olla
yhteydessä ennen paikan vahvistamista (keväällä 2020 17.5.2020), jotta koulutuspalvelut voivat huomioida
asian.
3. Onko minun haettava kolmea sivuainetta?
Vastaus: Sivuaineen hakulomakkeessa ei ole vaihtoehtojen 1, 2, ja 3 kohdalla pakotettua vastausta. Eli voit
hakea vain yhteenkin sivuaineeseen, jos niin haluat. Sinulla ei kuitenkaan ole yhtään paremmat
mahdollisuudet saada ko. sivuainetta, vaikka jättäisit hakematta muita sivuaineita. Kannattaa suunnitella ensi
lukuvuotta ja maisterivaihetta muutamalla tavalla, jotta ei jää sitten tyhjän päälle, jos sivuainepaikka ei
irtoakkaan.
4. Miten osaan laittaa opintopistemäärät oikein hakulomakkeeseen?
Vastaus: HOPSistasi näet selkeästi, mitkä opinnot kuuluvat pääaineeseesi. Varhaiskasvatuksen ja
erityispedagogiikan koulutuksen opiskelijoilla opintosuoritusrekisteri voi hämmentää, koska pääaineopintoja
voi löytyä kahden eri otsikon alta. HOPSiin tutustuminen pitäisi kuitenkin auttaa. Kieli-, viestintä- ja
orientoivat opinnot eivät kuulu pääaineopintoihin.
5. Lähden vaihtoon/ jään äitiyslomalle/ menen armeijaan kesken lukuvuoden. Voinko aloittaa sivuaineen?
Vastaus: Vaihto ja lakisääteiset vapaat ovat hyväksyttävä syy jättää sivuaine kesken ja jatkaa myöhemmin.
Tästä on kuitenkin aina keskusteltava myös sivuaineen vastuuhenkilön ja koulutussuunnittelijan kanssa.
Opintojen suunnittelu tällaisessa tilanteessa on ensiarvoisen tärkeää. Sivuaineryhmän ryhmädynamiikan
kannalta sivuaineen kesken jättäminen ei aina ole mielekästä, mutta se on hyväksyttävää tällaisissa
tapauksissa.

6. Voinko hakea sivuaineisiin, vaikka minulla on jo tutkintoon tarvittavat määrät sivuaineita?
Vastaus: Sivuaineita saa hakea, vaikka ne olisivat ylimääräisiä. Tiedekunta pyrkii kuitenkin ensisijaisesti
tarjoamaan sivuaineopintoja niille, jotka tarvitsevat niitä tutkintoon. Tällaisessa tilanteessa kannattaa
tarkastella opintoja ja suorittaa ensisijaisesti niitä opintoja, jotka kuuluvat tutkintorakenteeseen ja
mahdollistavat tavoiteajassa valmistumisen. Kannattaa muistaa, että opiskella voi myös valmistumisen
jälkeenkin.
7. Voinko opiskella sivuaineen loppuun, vaikka valmistun kesken vuoden?
Vastaus: Jos sivuaine on kesken (opintosuorituksia pitää olla tehtynä), opiskelija saa jatkaa sen loppuun
tutkintoa täydentävän opinto-oikeuden puitteissa. Asiasta on aina kysyttävä osoitteesta
study.education(at)oulu.fi ja neuvoteltava myös opettajan kanssa. Jos keskeneräinen sivuaine on toisen
tiedekunnan tarjoama, kannattaa aina ottaa yhteyttä ko. tiedekuntaan ja varmistaa heidän käytäntönsä.
8. Mikä on vastaavuustodistus ja miten saan sen?
Vastaus: Vastaavuustodistus on pitkän opetettavan sivuaineen (perus- ja aineopinnot) todistus, josta käy ilmi,
että ko. opinnot ovat opetettavan aineen perus- ja aineopinnot. Todistus osoittaa rehtorille, esim., että
opettajalla/hakijalla on oikeus luokanopettajan työssä korkeampaan palkkaan ja pätevyys opettaa ko. ainetta
yläkoulussa. Todistuksen saa pyytämällä/ hakemalla siitä tiedekunnasta, mihin opinnot on tehty. Todistuksen
saamiseksi voidaan vaatia KM- tutkintotodistusta ja siitä voidaan myös periä maksuja.
9. Mitä sivuaineita minun kannattaa opiskella?
Vastaus: Tähän kysymykseen opintoneuvoja tai kukaan muukaan ei voi antaa valmista vastausta. Opiskelijan
on tehtävä sivuainevalinnoissa päätökset itse ja miettiä omia kiinnostuksen kohteita/ mitkä sivuaineet
kehittävät itseä eniten/ omaa tulevaisuuden uraansa ja mahdollisuuksia valintoja tehdessään. Onneksi myös
valmistuttua voi vielä opiskella esimerkiksi työn ohella monia sellaisia opintoja, joita työssä kokee
tarvitsevansa.
10. Voinko hakea sivuaineeseen jo 1. opiskeluvuotena?
Vastaus: Luokanopettajakoulutuksessa ja varhaiskasvatuksen koulutuksessa ei oikeastaan missään nimessä
suositella sivuaineopintoja toiselle lukuvuodelle. Kahtena ensimmäisenä vuotena on niin paljon monialaisia/
varhaiskasvatuksen ammatillisia opintoja, että sivuaineopinnot eivät mahdu opiskelijan työjärjestykseen.
Muissa koulutuksissa tilanne voi olla eri ja myös tutkinnon rakennekaaviossa on voitu ajoittaa
sivuaineopintoja jo toiselle lukuvuodelle. Opiskelijan on syytä muistaa, että kontaktiopetus on vain
maksimissaan 1/3 kursseihin käytettävästä ajasta ja itsenäiselle työlle, ryhmätöille yms. on varattava
kalenterista myös paljon aikaa.
11. Miten ilmoittaudun vapaisiin sivuaineisiin?
Vastaus: Tiedekunnan vapaisiin sivuaineisiin ilmoittautuminen tapahtuu pääsääntöisesti ilmoittautumalla
sivuaineen kursseihin. Toisen tiedekuntien opiskelijoiden tulee kuitenkin hakea sivuaineoikeutta 15.8.
päättyvässä haussa. Jos sivuaineoikeus saadaan, niin sitten ilmoittautuminen kursseille.
12. Onko sivuainehaku nopeuskilpailu?
Vastaus: Sivuainehaku ei ole nopeuskilpailu. On kuitenkin huolehdittava, että sivuainetta haetaan ajoissa.
Myöhässä ei voi hakea. Kaikkia annettuja aikatauluja on noudatettava. Mikäli syksylle jää vielä

sivuainepaikkoja, niin niissä myös nopeudella voi olla merkitystä. Siinäkin jaetaan sivuaineet kuitenkin ensin
niitä tarvitseville.
13. Miten ops-uudistus vaikuttaa sivuainehakuun?
Vastaus:
* Uusia sivuaineita on tarjolla.
* Pitkät sivuaineet lasketaan kahdeksi saaduksi sivuaineeksi.
* Pitkiä sivuaineita aletaan vähitellen hakemaan jo kandivaiheessa aloitettavaksi. Tämä pitää tapahtua
vähitellen ja niin, että kaikilla vuosikursseilla on mahdollisuus hakea eikä väliinputoajia jää.
* Maisterivaiheessa vähenee sivuaineiden + valinnaisten tarve 10 op verran ainakin osassa koulutuksia.
* Musiikkikasvatuksen koulutuksessa tehdään uuden ops:n myötä tilaa myös sivuaineelle.
14. Mistä saan tietoa sivuaineista ja sivuainehausta?
Vastaus: Saat tietoa Opiskelijalle-verkkosivuilta. KTK:n sivuainehaun diat ja muiden tiedekuntien esittelydiat
yms. löytyvät osoitteesta https://www.oulu.fi/opiskelijalle/sivuaineopinnot
Myös muiden tiedekuntien sivuaineopinnoista saat tietoa em. verkkosivun kautta ja weboodista (voimassa
olevat oppaat, tulevat eivät vielä näy kesken lukuvuoden).
Mikäli herää kysymyksiä kannattaa laittaa niitä study.education(at)oulu.fi -osoitteeseen ja hyödyntää
koulutussuunnittelijoiden vastaanottoaikoja. Muiden tiedekuntien sivuaineissa kannattaa olla yhteydessä
suoraan ko. tiedekuntaan.
Koulutussuunnittelijat eivät vastaa sivuaineen sisältökysymyksiin vaan vastuuhenkilöiltä ja sivuaineviikoilla
saat niistä tietoa.

