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Maisteriohjelmat ja aloituspaikat

Kasvatustieteiden tiedekunnassa on seuraavat suomenkieliset maisteriohjelmat, joissa on aloituspaikkoja seuraavasti:
-

Kasvatustieteet, Kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma
Luokanopettajaksi pätevöittävä maisterikoulutus,
Luokanopettajan maisteriohjelma
Erityislastentarhanopettaja, Erityispedagogiikan maisteriohjelma

15 aloituspaikkaa
20 aloituspaikkaa
30 aloituspaikkaa

1.1 Yleinen hakukelpoisuus maisteriohjelmiin ja hakumenettely
Henkilö on kelpoinen hakemaan niihin koulutuksiin, jotka johtavat vain ylempään korkeakoulututkintoon (esim. maisteriohjelmat), jos hän on suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:
 soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon
 soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon
 soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.
Katso hakukohteen tarkemmat vaatimukset kunkin hakukohteen tarkemmasta kuvauksesta kohdasta ”Hakukelpoisuusvaatimukset”.
Hakea voi myös opiskelija, joka valmistuu kevään tai kesän 2017 aikana.
Oulun yliopistoon haetaan valtakunnallisessa Opintopolku -palvelussa, osoitteessa www.opintopolku.fi. Maisterihaun hakuaika syksyllä 2017 alkaviin opintoihin on 10.-25.1.2017 (klo 15.00).
Jos olet valmistunut ennen hakuajan päättymistä, sinun tulee toimittaa tutkintotodistuksesi ja opintosuoritusotteesi
8.2.2017 mennessä. Jos valmistut hakuajan päättymisen jälkeen, noudata seuraavaa aikataulua kopioiden toimittamisessa:



Keväällä 2017 valmistuvat suomalaisen amk -tutkinnon suorittavat – ma 12.6.2017 mennessä
Keväällä/kesällä 2017 valmistuvat ulkomailla suoritettavat tutkinnot sekä suomalaiset yliopistolliset kandidaatin
tutkinnot – pe 28.7.2017 mennessä

Liitteet toimitetaan ensisijaisesti sähköpostin liitetiedostoina osoitteeseen hakijapalvelut(a)oulu.fi. Nimeäthän liitteet oman
nimesi mukaan seuraavasti: Sukunimi, Etunimi. Jos liitteitä on useita, lisää nimeen myös numerointi: Sukunimi, Etunimi1
Liitteet voi toimittaa myös paperikopiona osoitteeseen (oltava perillä klo 15.00 mennessä):
Oulun yliopisto / Opiskelijakeskus
Hakijapalvelut
PL 8100
90014 Oulun yliopisto
Muista merkitä paperisiin liitteisiin nimesi ja henkilötunnuksesi. Mikäli haluat kuittauksen liitteiden saapumisesta perille,
lisää liitteeseen myös sähköpostiosoitteesi.
Mikäli vaadittuja liitteitä ei ole toimitettu ajoissa, hakijaa ei oteta huomioon opiskelijavalinnoissa.
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1.2 Kasvatustieteet, Kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma
Maisteriohjelma pohjautuu kasvatustieteen, varhaiskasvatuksen ja kasvatuspsykologian tiedeperustaan. Koulutus antaa
valmiudet tieteelliseen tutkimustyöhön sekä koulutuksen asiantuntijatehtäviin erityyppisissä työelämän organisaatioissa.
Koulutus pohjautuu tutkimukseen, jonka keskeisiä alueita ovat mm. lapsuuden ja opettajuuden tutkimus, pedagogisen interaktion teoreettinen tutkimus, kasvatusaatteet ja traditiot sekä konsultaatio- ja ohjausprosessit. Koulutus ohjaa tutkivaan
ja kehittävään työotteeseen sekä näkemään kasvatuksen yhteydet laaja-alaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Opiskelijoista
valmistuu asiantuntijoita erityisesti johtamisen, koulutuksen suunnittelun, kehittämisen, tutkimuksen, opetuksen ja ohjauksen ja neuvonnan tehtäviin. Opiskelija rakentaa omaa ammatillista profiiliaan sivuaine- sekä harjoittelupaikkavalinnoilla
sekä osallistumalla tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.
Maisteriohjelmassa on 15 aloituspaikkaa.
Hakukelpoisuusvaatimukset:
Hakukelpoisia ovat henkilöt, jotka ovat suorittaneet tai suorittamassa
1) kandidaatin tutkinnon tai kolmivuotisen opistotasoisen lastentarhanopettajan tutkinnon, ja
2) joko tutkintoon sisältyvänä tai erikseen suoritettuna kasvatustieteellisen oppiaineen tai psykologian perus- ja aineopinnot (60 op). Kasvatustieteellisiksi oppiaineiksi luetaan kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, varhaiskasvatustiede/varhaiskasvatus, kasvatuspsykologia ja kasvatussosiologia.
Yliopistollinen kandidaatin tutkinto tulee olla suoritettu 28.7.2017 mennessä.
Hakulomakkeen liitteet:
 kopio tutkintotodistuksesta
 kopio yliopistollisten opintokokonaisuuksien todistuksista, mikäli opinnot eivät sisälly tutkintoon
 virallinen opintorekisteriote opintosuorituksista, mikäli tutkinto suoritetaan hakuajan päättymisen jälkeen.
Jos olet valmistunut ennen hakuajan päättymistä, sinun tulee toimittaa tutkintotodistuksesi ja opintosuoritusotteesi
8.2.2017 mennessä. Jos valmistut hakuajan päättymisen jälkeen, noudata seuraavaa aikataulua kopioiden toimittamisessa:
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Keväällä/kesällä 2017 valmistuvat ulkomailla suoritettavat tutkinnot sekä suomalaiset yliopistolliset kandidaatin
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Koulutukseen valitaan hakemusasiakirjojen perusteella enintään 15 opiskelijaa.
Hakuasiakirjat pisteytetään seuraavien kriteerien mukaisesti:
1) kasvatustieteellisen oppiaineen tai psykologian opintokokonaisuudet, jos ne eivät ole hakukelpoisuuden kriteerinä,
perusopinnot (25 op)= 2 p., aineopinnot (60 op)=4 p. (0-4 p.)
2) muut opintokokonaisuudet, perusopinnot (25 op)=1 p., aineopinnot (60 op)=2 p. (0-2 p.)
Kohdasta 2) muut opintokokonaisuudet voi saada enintään 4 pistettä.
Alin pistemäärä, jolla voi tulla valituksi on 2 pistettä.
Kahden tai useamman hakijan saadessa saman pistemäärän heidän sijoittumisensa ratkaistaan opintokokonaisuuksista saadun pistemäärän perusteella. Jos hakijat ovat tasapisteissä, hyväksytään kaikki hakijat.
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1.3 Luokanopettajaksi pätevöittävä maisterikoulutus, Luokanopettajan maisteriohjelma
Luokanopettajan koulutus tähtää erityisesti perusopetuksen 0-6 luokkien oppimis- ja kasvatusympäristössä toimimiseen.
Koulutus antaa opiskelijalle monipuoliset pedagogiset, didaktiset ja aineenhallinnalliset valmiudet kohdata kasvatuksellisia
haasteita tulevaisuuden koulussa. Koulutus syventää opiskelijan valmiuksia toimia kasvatuksen, oppimisen ja opetuksen
asiantuntijana alan organisaatioissa sekä hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksessa.
Opinnoissa tarjotaan aineksia opiskelijan oman pedagogisen näkemyksen ja toiminnan rakentamiselle ja ohjataan opiskelija tiedostamaan luokanopettajan työn yhteiskunnallinen merkitys.
Maisterin tutkinnossa suoritetaan kasvatustieteen syventävät opinnot, joihin sisältyy pro gradu -tutkielma. Sivuaineena
suoritetaan perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op). Koulutus edellyttää opiskelijalta kokopäiväopiskelua. Opinnot ajoittuvat kahdelle lukuvuodelle.
Mikäli koulutukseen hyväksytty opiskelija ei ole aiemmin suorittamassaan tutkinnossa suorittanut yliopistojen tutkinnoista
annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n 2 kohdassa tarkoitettuja vieraan kielen opintoja, hänen tulee täydentää tutkintoaan
erikseen sovittavalla tavalla. Mikäli koulutukseen hyväksytyn opiskelijan aineenopettajan tutkinto ei sisällä kasvatustieteen aineopintoja (60 op/35 ov) hän täydentää ne kasvatustieteen aineopinnoiksi tiedekunnan vahvistetun opetussuunnitelman mukaisesti. Myös pedagogiset opinnot täydennetään kasvatustieteen aineopinnoiksi tarvittaessa vahvistetun opetussuunnitelman mukaisesti.
Maisteriohjelmassa on 20 aloituspaikkaa.
Hakukelpoisuusvaatimukset:
Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on:
 ylempi korkeakoulututkinto ja aineenopettajan kelpoisuus jossakin perusopetuksen luokilla 7-9 opetettavassa aineessa
(= tutkintoon kuuluvana tai erillisenä suoritetut 60 op:n/35 ov:n laajuiset opettajan pedagogiset opinnot) (60 op);
 sosionomi AMK -tutkinto, musiikkipedagogi AMK -tutkinto tai tanssinopettaja AMK -tutkinto ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op/35 ov) sekä kasvatustieteen perus- ja aineopinnot (60 op/35 ov);
 kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op).
AMK-tutkinto tulee olla suoritettuna 12.6.2017 mennessä. Yliopistollinen kandidaatin/maisterin tutkinto tulee olla
suoritettu 28.7.2017 mennessä.
HUOM! Jos hakija tulee valituksi soveltuvuuskokeeseen sekä yhteishaussa että maisterihaussa, hän voi osallistua vain toiseen soveltuvuuskokeeseen!
Hakemuksen liitteet:
1) kopio tutkintotodistuksesta,
2) kopio erillisistä pedagogisista opinnoista, elleivät ko. opinnot sisälly tutkintoon,
3) kopio kasvatustieteen perus- ja aineopintojen suorittamisesta, elleivät ko. opinnot sisälly tutkintoon,
4) tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama todistus opetettavan aineen opinnoista, mikäli ko. opetettavan aineen opinnot eivät ilmene tutkintotodistuksesta,
5) virallinen opintorekisteriote opintosuorituksista, mikäli tutkinto suoritetaan hakuajan päättymisen jälkeen.
Jos olet valmistunut ennen hakuajan päättymistä, sinun tulee toimittaa tutkintotodistuksesi ja opintosuoritusotteesi
8.2.2017 mennessä. Jos valmistut hakuajan päättymisen jälkeen, noudata seuraavaa aikataulua kopioiden toimittamisessa:
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Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Valinnan ensimmäinen vaihe on kirjallinen koe (VAKAVA-koe), johon hakijat osallistuvat ilman erillistä kutsua.
Koe perustuu aineistoon, joka on 28.3.2017 lähtien nähtävillä verkossa osoitteessa http://www.oulu.fi/ktk/hakeminen. Kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja. Koe järjestetään
3.5.2017 klo 13-15 samanaikaisesti kaikissa valtakunnalliseen kasvatusalan valintahankkeeseen osallistuvissa yliopistoissa. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu,
Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere tai Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa.
VAKAVA-kokeeseen on otettava mukaan henkilöllisyystodistus. Tällaisena käy esim. ajokortti tai passi.
Valinnan toisen vaiheen muodostaa soveltuvuuskoe, johon kutsutaan VAKAVA-kokeen pistemäärän perusteella 30 hakijaa.
Soveltuvuuskokeeseen kutsuttavien luettelo julkaistaan tiedekunnan ilmoitustaululla ja internetissä viimeistään 18.5.2017.
Kokeeseen kutsuttaville ja siitä karsiutuneille lähetetään tieto myös sähköpostitse. Hakijan on noudatettava kutsussa annettuja ohjeita ja määräaikoja.
Soveltuvuuskoe järjestetään 5.-6.6.2017. Soveltuvuuskokeeseen on otettava mukaan henkilöllisyystodistus. Tällaisena käy
esim. ajokortti tai passi.
Soveltuvuuskoe muodostuu haastattelusta (15 minuuttia) ja osaamisnäytteestä (10 minuuttia), jotka arvioi sama valintalautakunta. Hakija ilmoittaa soveltuvuuskokeen ilmoittautumislomakkeella, mille alueelle hänen näytteensä sijoittuu (näytealue 1-4).
Kokeen tarkoituksena on saada käsitys hakijan soveltuvuudesta koulutukseen ja opettajan työhön. Kokeessa tarkastellaan
mm. hakijan sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä jäsentää omia motiivejaan, tavoitteitaan ja kykyjään. Kokeeseen kutsutut laativat haastattelua varten yhden sivun (A4) mittaisen kirjoitelman, jossa hakija selvittää mm. koulutukseen
hakeutumisensa perusteita, odotuksiaan koulutukselta, työkokemuksensa, luonnontieteellisen, taiteellisen, teknologisen tai
yhteiskunnallisen harrastuneisuutensa sekä mahdolliset aikaisemmat opinnot. Kirjoitelma palautetaan tiedekuntaan
kahtena kappaleena viimeistään 26.5.2017. Tarkemmat ohjeet lähetetään soveltuvuuskoekutsun yhteydessä.
Soveltavassa osiossa (enintään 10 min.) hakija tuo esiin tiedollista, taidollista tai taiteellista osaamistaan. Soveltavan osion
suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana voi olla joko hakijan itsensä valitsema aihepiiri tai teema, jonka pohjalta hakija
tekee valintalautakunnalle suunnatun esityksen. Osion tavoitteena on saada käsitys hakijan osaamisesta, kyvystä jäsentää
omaa esitystään, arvioida sitä ja tehdä esityksestä sekä tekijälle että näytteen vastaanottajalle vuorovaikutuksellinen ja
merkityksellinen kokonaisuus. Näytteen suunnittelun lähtökohtana voi olla jo olemassa oleva materiaali, kuten lukiodiplomi, portfolio, toteutettu projekti, näyttely, artikkeli tms. Näytteen tulee sisältää kasvatuksellinen ja opettamiseen liittyvä
näkökulma. Pääsykokeen toiseen vaiheeseen kutsutuille lähetetään erillinen ohjeistus näytteeseen valmistautumista varten.
Näytealue 1
Näytealue 2
Näytealue 3
Näytealue 4

Kuvataide, mediakasvatus, muotoilu, käsityö, teatteri, draama, kirjallisuus, sanataide, musiikki, tanssi ja
liikeilmaisu, liikunta, sirkustaide
Fysiikka, kemia, matematiikka, tekninen työ, teknologiakasvatus, tietotekniikka ja viestintä.
Jokin muu koulussa opetettava aine tai aihekokonaisuus
Filosofia ja yhteiskunta

Lopullisessa valinnassa otetaan huomioon osaamisnäytteen ja haastattelun pistemäärä. Hakijan on saatava soveltuvuuskokeen haastattelusta vähintään 5 pistettä tullakseen valituksi.
Lopullinen valinta suoritetaan seuraavista osakriteereistä muodostuvan yhteispistemäärän perusteella:
Haastattelu
Osaamisnäyte
Yhteensä

0-10 p.
0-5 p.
0-15 p.

Kahden tai useamman henkilön saadessa saman pistemäärän heidän sijoittumisensa ratkaistaan seuraavien kriteereiden
perusteella:
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haastattelun pistemäärä
osaamisnäytteen pistemäärä
VAKAVA-kokeen raakapistemäärä

Jos tämänkin jälkeen hakijat ovat tasapisteissä, kaikki hakijat hyväksytään.
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1.4 Erityislastentarhanopettaja, Erityispedagogiikan maisteriohjelma
Maisteriohjelma valmistaa valmiita lastentarhanopettajia tai sellaisiksi opiskelevia, varhaiserityisopettajiksi, erityisopettajiksi ja erityispedagogiikan maistereiksi.
Maisterin tutkinto antaa opiskelijalle ammatillisen valmiuden erityiskasvatuksen erilaisiin tehtäviin ja tieteellisen valmiuden tutkia erityispedagogisia ilmiöitä ja teemoja. Opinnoissa perehdytään lapsen kehitykseen ja sen poikkeamiin, kehityksen ja oppimisedellytysten tunnistamiseen, erilaisiin interventioihin, opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä erityispedagogiseen johtajuuteen. Lisäksi syvennytään kodin ja yhteiskunnan osuuteen lapsen kehityksessä. Maisterin tutkinto antaa myös valmiuden tieteelliseen jatkokoulutukseen erityispedagogiikassa.
Maisteriohjelmassa on 30 aloituspaikkaa.
Hakukelpoisia ovat henkilöt,



jotka ovat 28.7.2017 mennessä suorittaneet tai suorittamassa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon, johon sisältyy
lastentarhanopettajan pätevyys ja
jotka ovat suorittaneet vähintään 25 opintopisteen (15 ov) laajuisen erityispedagogiikan perusopintojen opintokokonaisuuden 15.6.2017 mennessä.

Lisäksi edellytetään, että hakijalla on:


vähintään 18 kuukautta työkokemusta päätoimisessa tehtävässä päiväkodissa, esiopetuksessa tai varhaiserityisopettajan tehtävissä (päätoimisuus = vähintään 16 tuntia viikossa). Työkokemukseen huomioidaan liitteistä ilmenevä 10.1.2017 kertynyt työkokemus.



voimassa oleva perustutkinto-oikeus Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen 5-vuotisessa tutkinto-ohjelmassa. Ks.
tarkemmin kohdasta valintakiintiö.

TAI

Valintakiintiö
Erityispedagogiikan maisteriohjelmassa varataan 25 aloituspaikkaa työkokemuksen perusteella hakeville sekä 5 paikkaa
Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen 5-vuotisessa tutkinto-ohjelmassa opiskeleville hakijoille, joilta ei edellytetä työkokemusta.
Hakemuksen liitteet:
1) kopio kasvatustieteen kandidaatin tutkintotodistuksesta, johon sisältyy lastentarhanopettajan pätevyys;
2) virallinen rekisteriote joko loppuun suoritetuista tai keskeneräisistä erityispedagogiikan perusopintojen opintokokonaisuuden opinnoista (25 op/15 ov);
3) kopio/t työtodistuksista, mikäli haet koulutukseen työkokemuksen perusteella;
4) todistus voimassa olevasta perustutkinto-oikeudesta Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen 5-vuotisessa tutkintoohjelmassa, mikäli haet koulutukseen perustutkinto-opiskelijana.
Jos olet valmistunut ennen hakuajan päättymistä, sinun tulee toimittaa tutkintotodistuksesi ja opintosuoritusotteesi
8.2.2017 mennessä. Jos valmistut hakuajan päättymisen jälkeen, noudata seuraavaa aikataulua kopioiden toimittamisessa:


Keväällä/kesällä 2017 valmistuvat ulkomailla suoritettavat tutkinnot sekä suomalaiset yliopistolliset kandidaatin
tutkinnot – pe 28.7.2017 mennessä.
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Valinta on kaksivaiheinen: 1. vaihe: kirjallinen koe ja 2. vaihe: soveltuvuuskoe. Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan kirjallisen kokeen perusteella 60 eniten pisteitä saanutta hakijaa.
Soveltuvuuskokeeseen kutsuttavien luettelo julkaistaan Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ilmoitustaululla ja
verkkosivuilla viimeistään 14.03.2017. Kaikille hakijoille lähetetään tieto myös postitse. Hakijan on noudatettava kutsussa
annettuja ohjeita ja määräaikoja.
1. vaihe: Kirjallinen koe
Kirjallinen koe perustuu aineistokokeeseen, joka sisältää neljä suomenkielistä artikkelia. Koetehtävät perustuvat koko aineistoon. Kirjallinen koe sisältää monivalintatehtäviä ja soveltavia tehtäviä. Kirjallinen koe järjestetään to 09.2.2017 klo
14.00-16.00 salissa L3.
Kirjallisen kokeen materiaali:
 Kuusisto, A.; Kallioniemi, A. & Matilainen, M. 2014. Monikulttuurinen työyhteisö varhaiskasvatuksen kentällä.
Kasvatus 45 (2), 113-126.
 Niikko, A. & Korhonen, M. Varhaiskasvattajat lapsikeskeisen pedagogiikan kehittäjinä päiväkodissa. Kasvatus
45 (2), 127-139.
 Rantala, A. & Uotinen, S. 2014. Vanhempien osallisuus lapsen erityisen tuen tarpeen arvioinnissa ja järjestämisessä- kuntakohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat tarkastelussa. Kasvatus 45 (2), 140-151.
 Kirjavainen, T.; Pulkkinen, J. & Jahnukainen, M. Perusopetuksen erityisopetusjärjestelyt eri ikäryhmissä 20012010. Kasvatus 45 (2), 152-166.
Materiaali on saatavilla myös tiedekunnan verkkosivuilta 10.1.2017 alkaen.
Kirjalliseen kokeeseen osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Niille hakijoille, jotka eivät täytä
hakukelpoisuusehtoja, ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti. Kirjalliseen kokeeseen osallistuvien on varattava mukaansa
henkilöllisyystodistus (esimerkiksi passi tai ajokortti) sekä kirjoitusvälineet.
2. vaihe: Soveltuvuuskoe
Soveltuvuuskoe järjestetään viikolla 13. Soveltuvuuskokeena on haastattelu, jota varten soveltuvuuskokeeseen kutsutut
hakijat laativat kahden sivun mittaisen kirjoitelman, jossa hakija selvittää mm. koulutukseen hakeutumisen perusteita, odotuksiaan koulutukselta sekä kuvailee omaa persoonaansa. Lyhyt selvitys työkokemuksesta pitää myös ilmetä kirjoitelmasta. Kirjoitelma palautetaan kahtena kappaleena viimeistään 23.3.2017 mennessä. Tarkemmat ohjeet lähetetään osana soveltuvuuskoekutsua.
Soveltuvuuskokeeseen on otettava mukaan henkilöllisyystodistus (esimerkiksi passi tai ajokortti).
Kokeen tarkoituksena on saada käsitys hakijan motivaatiosta sekä soveltuvuudesta erityislastentarhanopettajan tehtäviin/
muihin erityisopettajan tehtäviin. Erityistä huomiota kiinnitetään sosiaaliseen kompetenssiin ja kohtaamisen valmiuksiin.
Lopullisessa valinnassa otetaan huomioon sekä kirjallisen kokeen pistemäärä että soveltuvuuskokeen pistemäärä. Hakijan
on saatava soveltuvuuskokeesta vähintään 10 pistettä tullakseen valituksi koulutukseen.
Pisteytys:
Kirjallinen koe
Soveltuvuuskoehaastattelu
Yht.

0 – 10 p.
0 – 20 p.
0 – 30 p.

Valintapäätös on ehdollinen niiden hakijoiden kohdalla, jotka eivät ole suorittaneet erityispedagogiikan perusopintoja tai
kasvatustieteen kandidaatin tutkintoa loppuun hakuajan päättymiseen mennessä.
Kahden tai useamman hakijan saadessa saman pistemäärän heidän sijoittumisensa ratkaistaan seuraavien kriteereiden perusteella: 1. haastattelun pistemäärä, 2. kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon pääaineen arvosana, jos tutkinto on valmis
hakuajan päättymiseen mennessä. Jos tämänkin jälkeen hakijat ovat tasapisteissä, suoritetaan arvonta.
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1.5 Tulosten julkistaminen ja opiskelupaikan vastaanotto maisteriohjelmissa
Hakijat voivat tarkastella omien valintojen etenemistä kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Tulokset julkistetaan
Opintopolussa 30.6.2017 mennessä.
Opiskelupaikan vastaanotto tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 14.7.2017 klo 15.00
mennessä.
Valituksi tulleen ja paikan vastaanottaneen hakijan on ilmoittauduttava yliopistoon joko läsnä- tai poissaolevaksi. Ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle vain, jos suorittaa asevelvollisuutta, siviilipalvelua
tai naisten vapaaehtoista asepalvelua, on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai ei voi sairauden tai vamman vuoksi
aloittaa opintoja ja on siis poissa lukukauden tai lukuvuoden.

1.6 Oikaisumenettely
Opiskelijavalinnan tulokseen tyytymättömällä hakijalla on mahdollisuus oikaisupyynnön jättämiseen 14 päivän kuluessa
valintapäätösten julkistamisesta. Hakija lähettää oikaisupyynnön (oltava perillä klo 15.00 mennessä) Oulun yliopiston kirjaamoon, ellei oppiaineen tai koulutusohjelman opiskelijavalinnan oppaassa ole annettu eriäviä ohjeita oikaisupyynnön
toimittamisesta.
Oulun yliopiston tutkintolautakunnalle osoitettavat opiskelijavalintaa koskevat oikaisupyynnöt toimitetaan osoitteeseen:
Oulun yliopiston tutkintolautakunta/
Oulun yliopiston kirjaamo
PL 8000
90014 OULUN YLIOPISTO

1.7 Erityisjärjestelyt
Jos hakija aisti- tai liikuntavamman, oppimisvaikeuden tai jonkin sairauden takia tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa, tulee hänen tehdä kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus. Kukin tiedekunta päättää tapauskohtaisesti erityisjärjestelyiden myöntämisestä. Jokaista hakijaa tiedotetaan päätöksestä.
Tyypillisiä järjestelyjä ovat olleet mm. lisäajan tai rauhallisen työskentelytilan järjestäminen valintakoetilanteessa. Järjestelyt ovat tapauskohtaisia ja erikseen sovittavissa. Hakemus valintakokeen erityisjärjestelyiksi löytyy osoitteesta
www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/lomakkeet/esteettomyys.
Hakemukseen tulee liittää kopio todistuksesta tai lausunnosta (esim. lääkärintodistus), joka osoittaa erityisjärjestelyjen
oikeuttavan esteen. Lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lisäksi sellaiset
lausunnot, jotka osoittavat pysyvän vamman, oppimisvaikeuden tai sairauden saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja.
Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti.
HUOM! VAKAVA-koetta koskevissa erityisjärjestelyissä noudatetaan seuraavia yhteisiä valtakunnallisia ohjeita
(www.helsinki.fi/vakava/erityisjarjestelyt.htm):
Jos hakija tarvitsee erityisjärjestelyitä valintakokeessa, on hakijan tai häntä avustavan henkilön tehtävä hakemus siihen
yliopistoon, jossa hän osallistuu VAKAVA-kokeeseen.
VAKAVA-kokeessa lisäaikaa voidaan myöntää 30 minuuttia.
Erityisjärjestelyhakemus tulee tehdä heti opiskelupaikkahakemuksen jättämisen jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä 5.4.2017, jotta tarvittavat järjestelyt ehditään tehdä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut
hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa, että tarve erityisjärjestelyihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen.
Erityisjärjestelyitä hakevan on liitettävä hakemukseen erikoislääkärinlausunto tai muu siihen rinnastettava asiantuntijalausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lausunto ei vanhene. Lukemisen ja kirjoit-
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tamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden asteella ei ole merkitystä. Todistukseksi erityisjärjestelyjen tarpeesta hyväksytään myös ylioppilastutkintolautakunnan erityisjärjestelypäätös.
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Siirtohaku ja aloituspaikat

Siirtohaussa on mahdollisuus hakeutua seuraaviin tutkinto-ohjelmiin:
-

Kasvatustieteet, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
Luokanopettaja, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
Musiikkikasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
Varhaiskasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma

5 aloituspaikkaa
5 aloituspaikkaa
2 aloituspaikkaa
5 aloituspaikkaa
2 aloituspaikkaa

2.1 Siirtohaun hakumenettely
Oulun yliopistoon haetaan valtakunnallisessa Opintopolku -palvelussa, osoitteessa www.opintopolku.fi. Siirtohaun hakuaika syksyllä 2017 alkaviin opintoihin on 2.-16.5.2017 (klo 15.00).
Katso hakukohteen tarkemmat vaatimukset kohdasta ”Hakukelpoisuusvaatimukset”.
Siirtohaussa haun perusteena käytettävän tutkinto-oikeuden opintosuoritusotteen tulee saapua hakijapalveluihin hakuajan
päättymiseen mennessä.
Liitteet toimitetaan ensisijaisesti sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen hakijapalvelut(a)oulu.fi. Nimeäthän liitteet oman
nimesi mukaan seuraavasti: Sukunimi, Etunimi. Jos liitteitä on useita, lisää nimeen myös numerointi: Sukunimi, Etunimi1.
Liitteet voi toimittaa myös paperikopioina osoitteeseen:
Oulun yliopisto / Opiskelijakeskus
Hakijapalvelut
PL 8100
90014 Oulun yliopisto
Muista merkitä liitteisiin nimesi ja henkilötunnuksesi. Mikäli haluat kuittauksen liitteiden saapumisesta perille, lisää liitteeseen myös sähköpostiosoitteesi.
Mikäli vaadittuja liitteitä ei ole toimitettu ajoissa, hakijaa ei oteta huomioon opiskelijavalinnoissa.
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2.2 Kasvatustieteet, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma

Siirtohaussa on 5 aloituspaikkaa.
Hakukelpoisuusvaatimukset:
Hakijalla tulee olla maisterin tutkintoon johtava opinto-oikeus jossakin suomalaisessa yliopistossa (Yliopistolaki 1 §) sekä
kasvatustieteellisen oppiaineen tai psykologian perusopinnot (25 op) joko suoritettuna tai valmistumassa 15.6.2017 mennessä. Valinnassa ovat etusijalla hakijat, joilla kasvatustieteellinen oppiaineen tai psykologian perusopintokokonaisuus on
valmis hakuajan päättymiseen mennessä.
Hakulomakkeen liitteet:
 virallinen opintorekisteriote opintosuorituksista
 mikäli kasvatustieteen perusopintojen opintokokonaisuus valmistuu hakuajan päättymisen jälkeen, yliopiston antama todistus siitä, että ko. opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa loppuun saakka 15.6.2017 mennessä
Liitteiden tulee olla perillä Oulun yliopistossa hakuajan päättyessä 16.5.2017 klo 15.00. Hakijat, joiden kasvatustieteellisen oppianeen tai psykologian perusopintokokonaisuus tulee loppuun suoritetuksi hakuajan päättymisen jälkeen, tulee
toimittaa virallinen rekisteriote 15.6.2017 klo 15.00 mennessä.
Hyväksymispäätös on ehdollinen niiden hakijoiden kohdalla, joilla kasvatustieteellisen oppiaineen tai psykologian perusopintokokonaisuus (25 op) ei ole loppuun suoritettu.
Koulutukseen valitaan hakemusasiakirjojen perusteella enintään 5 opiskelijaa.
Valintakriteerit: Yliopistossa suoritettujen maisterin tutkintoon johtavien opintojen opintopistemäärä.
Alin pistemäärä, jolla voi tulla valituksi:
Ei määritelty
Kahden tai useamman hakijan saadessa saman pistemäärän heidän sijoittumisensa ratkaistaan seuraavien kriteereiden perusteella: 1) kasvatustieteellisen oppiaineen tai psykologian opintokokonaisuuksien opintopistemäärä 2) yliopistossa suoritettujen maisterin tutkintoon johtavien opintojen kokonaisopintopistemäärä. Jos tämänkin jälkeen hakijat ovat tasapisteissä, suoritetaan arvonta.
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2.3 Luokanopettaja, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
Luokanopettajan koulutus tähtää erityisesti perusopetuksen luokkien 0–6 oppimis- ja kasvatusympäristössä toimimiseen.
Siirtohaussa on 5 aloituspaikkaa.
Hakukelpoisuusvaatimukset:
Hakijalla tulee olla maisterin tutkintoon johtava opinto-oikeus luokanopettajan koulutuksessa jossakin suomalaisessa yliopistossa (Yliopistolaki 1 §) sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60
op) joko suoritettuna tai valmistumassa 15.6.2017 mennessä.
Hyväksymispäätös on ehdollinen niiden hakijoiden kohdalla, joilla perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op) ei ole loppuun suoritettu.
Hakulomakkeen liitteet:
 virallinen opintorekisteriote opintosuorituksista
 mikäli perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen (60 op) opintokokonaisuus valmistuu hakuajan päättymisen jälkeen, yliopiston antama todistus siitä, että ko. opintokokonaisuus on
mahdollista suorittaa loppuun saakka 15.6.2017 mennessä
Liitteiden tulee olla perillä Oulun yliopistossa hakuajan päättyessä 16.5.2017 klo 15.00. Hakijoiden, joiden perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen (60 op) opintokokonaisuus tulee loppuun suoritetuksi hakuajan päättymisen jälkeen, tulee toimittaa virallinen rekisteriote koostetusta opintokokonaisuudesta (60 op)
15.6.2017 klo 15.00 mennessä.
Koulutukseen valitaan hakemusasiakirjojen perusteella enintään 5 opiskelijaa.
Valintakriteerit: Luokanopettajan koulutuksessa suoritettujen opintojen opintopistemäärä.
Alin pistemäärä, jolla voi tulla valituksi:
Ei määritelty
Kahden tai useamman hakijan saadessa saman pistemäärän heidän sijoittumisensa ratkaistaan seuraavien tekijöiden perusteella: 1) perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen opintopistemäärä ja 2)
luokanopettajan koulutuksen opintojen kokonaisopintopistemäärä. Jos tämänkin jälkeen hakijat ovat tasapisteissä, suoritetaan arvonta.
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2.4 Varhaiskasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
Varhaiskasvatuksen koulutuksen perustana ovat varhaiskasvatuksen monialaiset tehtävät. Monialaisuus kattaa muun muassa seuraavat alueet: varhaiskasvatuksen koulutus ja suunnittelu, varhaiskasvatustutkimus ja varhaislapsuutta koskevan tiedon välitys sekä varhaiskasvatusorganisaatioiden ohjaus ja johtaminen.
Koulutus on laaja-alainen pedagoginen koulutus, joka tähtää lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen varhaiskasvatuksen sekä lastenkulttuurin erilaisissa kasvatus-, opetus- ja asiantuntijatehtävissä.
Siirtohaussa on 5 aloituspaikkaa.
Hakukelpoisuusvaatimukset:
Hakijalla tulee olla maisterin tutkintoon johtava opinto-oikeus varhaiskasvatuksen/lastentarhanopettajan koulutuksessa
jossakin suomalaisessa yliopistossa (Yliopistolaki 1 §) sekä varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia
valmiuksia antavat opinnot (60 op) joko kokonaan suoritettuna tai valmistumassa 15.6.2017 mennessä.
Hyväksymispäätös on ehdollinen niiden hakijoiden kohdalla, joilla varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op) ei ole loppuun suoritettu.
Hakulomakkeen liitteet:
 virallinen opintorekisteriote opintosuorituksista
 mikäli varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavien opintojen (60 op) opintokokonaisuus valmistuu hakuajan päättymisen jälkeen, yliopiston antama todistus siitä, että ko. opintokokonaisuus
on mahdollista suorittaa loppuun saakka 15.6.2017 mennessä
Liitteiden tulee olla perillä Oulun yliopistossa hakuajan päättyessä 16.5.2017 klo 15.00. Hakijoiden, joiden varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavien opintojen (60 op) opintokokonaisuus tulee loppuun
suoritetuksi hakuajan päättymisen jälkeen, tulee toimittaa virallinen rekisteriote koostetusta opintokokonaisuudesta (60 op)
15.6.2017 klo 15.00 mennessä.
Koulutukseen valitaan hakemusasiakirjojen perusteella enintään 5 opiskelijaa.
Valintakriteerit: Lastentarhanopettajan koulutuksessa suoritettujen opintojen opintopistemäärä.
Alin pistemäärä, jolla voi tulla valituksi:
Ei määritelty
Kahden tai useamman hakijan ollessa tasatilanteessa heidän sijoittumisensa ratkaistaan seuraavin perustein: 1) varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavien opintojen opintopistemäärä ja 2) lastentarhanopettajan opintojen kokonaisopintopistemäärä. Jos tämänkin jälkeen hakijat ovat tasapisteissä, suoritetaan arvonta.
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2.5 Musiikkikasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
Musiikkikasvatuksen koulutus tähtää ensisijaisesti perusopetuksen ja lukion musiikinopettajan tehtäviin. Kouluttamamme
opettajat toimivat laaja-alaisesti musiikin koulutussektoreilla, ymmärtävät musiikkikulttuurien moninaisuutta ja kehittävät
omaa työtään hyödyntäen monipuolisesti myös uutta mediaa ja teknologiaa. Opetuksen painoalueita ovat rytmimusiikki,
musiikkiteknologia ja vapaa säestys. Opetussuunnitelmassa korostuvat yhteys koulutodellisuuteen, joustavuus ja projektikeskeisyys sekä opiskelijan itseohjautuvuus ja tutkiva asenne.
Musiikkikasvatuksen koulutuksen ja tutkimuksen taustalla on yhteisesti hyväksytty näkemys musiikin oppimisesta kokonaisvaltaisena elämyksiä tuottavana toimintana. Koulutuksessa korostuu taiteiden merkitys ihmisen kasvussa ja nähdään
musiikin opetus osana taidekasvatusta.
Siirtohaussa on 2 aloituspaikkaa.
Hakukelpoisuusvaatimukset:
Hakijalla tulee olla maisterin tutkintoon johtava opinto-oikeus jossakin suomalaisessa yliopistossa (Yliopistolaki 1 §) ja
siihen sisältyvänä pääaineen (musiikkikasvatus) perus- ja aineopintoja vähintään 50 op.
Hakulomakkeen liitteet:
 virallinen opintorekisteriote opintosuorituksista
Liitteen tulee olla perillä Oulun yliopistossa hakuajan päättyessä 16.5.2017 klo 15.00.
Koulutukseen valitaan hakemusasiakirjojen perusteella enintään 2 opiskelijaa.
Valintakriteerit: Musiikkikasvatuksen perusopintoja suoritettuna 50 op (0-4 p.) ja aineenopettajan pedagogisia opintoja
suoritettuna 30 op (0-2 p.)
Alin pistemäärä, jolla voi tulla valituksi: 4 pist.
Kahden tai useamman hakijan saadessa saman pistemäärän heidän sijoittumisensa ratkaistaan seuraavien kriteereiden perusteella: 1) musiikkikasvatuksen koulutuksessa suoritettujen opintojen kokonaisopintopistemäärä 2) aineenopettajan pedagogisten opintojen opintopistemäärä. Jos tämänkin jälkeen hakijat ovat tasapisteissä, suoritetaan arvonta.
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2.6 Erityispedagogiikka, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelmassa perustana ovat erityispedagogisen kentän monialaiset, jatkuvasti kehittyvät ja eri
ikävaiheisiin kohdistuvat tehtävät sekä alan tieteellinen tutkimus. Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelma antaa monipuoliset
valmiudet erityisopetuksen ja tutkimuksen sekä ohjauksen ja neuvonnan asiantuntijatehtäviin. Koulutuksessa voi erillisen
sisäisen haun kautta hankkia erityisopettajan kelpoisuuden joko varhaiskasvatukseen tai ala- ja yläkouluihin, lukioon sekä
myös ammatillisiin oppilaitoksiin.
Opinnoissa perehdytään lapsen kehitykseen ja sen poikkeamiin, kehityksen ja oppimisedellytysten tunnistamiseen, erilaisiin interventioihin, monipuolisesti opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä erityispedagogiseen johtajuuteen. Lisäksi syvennytään kodin ja yhteiskunnan osuuteen lapsen kehityksessä. Keskeiset ammatilliset alueet ovat varhaiskasvatus,
perusopetus, toisen asteen koulutus, kuntoutus ja laitoshuolto sekä erilaiset koulu-, vammais-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkimus- ja hallintotehtävät.
Siirtohaussa on 2 aloituspaikkaa.
Hakukelpoisuusvaatimukset:
Hakijalla tulee olla kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtava opinto-oikeus vastaavassa tutkinto-ohjelmassa jossakin
suomalaisessa yliopistossa (Yliopistolaki 1 §).
Lisäksi hakijalta edellytetään suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot 25 op, kasvatustieteen perusopinnot 25 op sekä
jokin muu sivuaineeksi käyvä opintokokonaisuus esim. perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien
monialaiset opinnot (60 op), varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60
op) tai psykologian perusopinnot. Valinnaiset sivuaineopinnot eivät saa olla käytettynä muihin mahdollisiin tutkintoihin.
Hakukelpoisuuden tuottavat opinnot on oltava suoritettuina viimeistään 15.6.2017.
Hyväksymispäätös on ehdollinen niiden hakijoiden kohdalla, joilla hakukelpoisuudessa mainitut opinnot eivät ole hakuajan päättymiseen mennessä/hetkellä loppuun suoritettu.
Hakulomakkeen liitteet:




Virallinen siirtohaun perusteena käytettävän tutkinto-oikeuden todistus tai opintosuoritusote, josta opintooikeudet ilmenevät
Virallinen opintorekisteriote koostetuista opintokokonaisuuksista
Mikäli jokin hakukelpoisuusehdoissa vaadittu opintokokonaisuus valmistuu hakuajan päättymisen jälkeen, yliopiston antama todistus siitä, että ko. opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa loppuun saakka 15.6.2017 mennessä.

Liitteiden tulee olla perillä Oulun yliopistossa hakuajan päättyessä 16.5.2017 klo 15.00. Hakijoiden, joiden opintokokonaisuudet tulevat loppuun suoritetuksi hakuajan päättymisen jälkeen, tulee toimittaa virallinen rekisteriote koostetuista opintokokonaisuuksista 15.6.2017 klo 15.00 mennessä.
Opiskelijaksi hyväksytyn hakijan liitteet tarkistetaan alkuperäisistä todistuksista opintojen alkaessa.
Kahden tai useamman hakijan ollessa tasatilanteessa heidän sijoittumisensa ratkaistaan seuraavin perustein: Siirtohaun
perusteena olevaan opinto-oikeuteen kuuluvien opintojen kokonaispistemäärä. Jos tämänkin jälkeen hakijat ovat tasapisteissä, suoritetaan arvonta.
Opintokokonaisuuksista (lasketaan mukaan sekä pääaineopinnot että sivuaineet) annetaan pisteitä seuraavasti:




valmiit perusopinnot 25 op: 2 pistettä
valmiit aineopinnot (sis. perusopinnot) min. 60 op: 4 pistettä
valmiit perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot min. 60 op tai varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot min. 60 op: 10 pistettä
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Keskeneräisistä kokonaisuuksista, joiden valmistumisesta määräaikaan mennessä on todistus hakemuksen mukana, saa
puolet em. pisteistä.
Alin pistemäärä, jolla voi tulla valituksi: 5 pistettä.
Kahden tai useamman hakijan ollessa tasatilanteessa heidän sijoittumisensa ratkaistaan seuraavin perustein: Siirtohaun
perusteena olevaan opinto-oikeuteen kuuluvien opintojen kokonaispistemäärä. Jos tämänkin jälkeen hakijat ovat tasapisteissä, suoritetaan arvonta.
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2.7 Siirtohaun tulosten julkistaminen ja opiskelupaikan vastaanotto
Hakijat voivat tarkastella omien valintojen etenemistä kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Tulokset julkistetaan
Opintopolussa 30.6.2017 mennessä.
Opiskelupaikan vastaanotto tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 14.7.2017 klo 15.00
mennessä.
Valituksi tulleen ja paikan vastaanottaneen hakijan on ilmoittauduttava yliopistoon joko läsnä- tai poissaolevaksi. Ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle vain, jos suorittaa asevelvollisuutta, siviilipalvelua
tai naisten vapaaehtoista asepalvelua, on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai ei voi sairauden tai vamman vuoksi
aloittaa opintoja ja on siis poissa lukukauden tai lukuvuoden.
Aikaisempi opiskeluoikeutesi päättyy
Kun otat uuden opiskelupaikan vastaan siirtohaun jälkeen, aikaisempi opiskeluoikeutesi päättyy. Opintojen suoritusaika ei
pitene. Uuden tutkinnon tavoitteellisesta opiskeluajasta vähennetään se aika, jonka olet jo käyttänyt aloittamasi tutkinnon
suorittamiseen.
Jos olet saanut opiskeluoikeuden sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon ja siirryt kesken alemman tutkinnon, myös
ylemmän tutkinnon opiskeluoikeus siirtyy vastaavasti.

2.8 Oikaisumenettely
Opiskelijavalinnan tulokseen tyytymättömällä hakijalla on mahdollisuus oikaisupyynnön jättämiseen 14 päivän kuluessa
valintapäätösten julkistamisesta. Hakija lähettää oikaisupyynnön (oltava perillä klo 15.00 mennessä) Oulun yliopiston kirjaamoon, ellei oppiaineen tai koulutusohjelman opiskelijavalinnan oppaassa ole annettu eriäviä ohjeita oikaisupyynnön
toimittamisesta.
Oulun yliopiston tutkintolautakunnalle osoitettavat opiskelijavalintaa koskevat oikaisupyynnöt toimitetaan osoitteeseen:
Oulun yliopiston tutkintolautakunta/
Oulun yliopiston kirjaamo
PL 8000
90014 OULUN YLIOPISTO
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Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset korkeakouluihin

Alla olevaa sovelletaan sekä maisteriohjelmiin että siirtohaun kautta valittujen osalta.
Korkeakouluopinnoissa sisältyy seuraavilla aloilla alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen
turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista:
• Ammattikorkeakoulut: humanistinen ja kasvatusala, sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala ja merenkulkualan merikapteenin
koulutus.
• Yliopistot: lääketiede, hammaslääketiede, kuvataidekasvatus, logopedia, psykologia, farmasia, sosiaalityö ja opettajankoulutus.
Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole
muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden
koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai
toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen.
Katso kunkin korkeakoulun mahdollisesti määrittelemät alakohtaiset rajoitukset kunkin hakukohteen kohdalta. Tarkempia
tietoja saa tarvittaessa myös ko. koulutukseen haettaessa ao. korkeakoulujen hakijapalveluista.
Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote
Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee
lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen
laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.
Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää
myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut
tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää
tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).
Aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen
Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle.
Opiskelijalta voidaan peruuttaa opiskeluoikeus, jos
• hän on opinnoissaan toistuvasti tai vakavasti vaarantanut toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden ja täten osoittautunut soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä tehtävissä tai harjoittelussa, tai
• ei ole hakuvaiheessa kertonut aiemmasta opiskeluoikeutensa peruuttamisesta, joka on johtunut terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvistä rajoituksista tai turvallisuussyistä.
Opiskelijaksi pyrkivän tulee korkeakoulun pyynnöstä antaa tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

