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1. ALOITUSPAIKAT JA KOULUTUSTEN KUVAUS
Yhteishaussa opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelman hakukohteisiin hyväksytään opiskelijoita enintään (ensikertalaisten määrä suluissa):
Kasvatustieteet, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
Luokanopettaja, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
Intercultural Teacher Education, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
Musiikkikasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
Varhaiskasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma

20
120
20
20
90
20

(10)
(96)
(11)
(10)
(72)
(14)

Kasvatustieteiden koulutus
Koulutuksen pääaine on joko kasvatustiede tai kasvatuspsykologia opiskelijan valinnan mukaan. Pääaineen lisäksi opiskellaan 2-4 sivuaineen opintoja riippuen sivuaineiden laajuudesta. Kandidaattivaiheen koulutuksessa painottuvat opetuksen, oppimisen, koulutuksen, kasvatuksen ja sivistysprosessien teoreettinen tarkastelu sekä yhteydet koulutusorganisaatioiden toimintaan. Maisterivaiheen koulutus pohjautuu tutkimukseen, jonka keskeisiä alueita ovat mm. lapsuuden ja
opettajuuden tutkimus, pedagogisen vuorovaikutuksen tutkimus, kasvatusaatteet ja traditiot sekä konsultaatio- ja ohjausprosessit. Koulutus ohjaa tutkivaan ja kehittävään työotteeseen sekä näkemään kasvatuksen yhteydet yhteiskunnallisiin
ilmiöihin. Koulutuksessa voi hankkia myös opettajakelpoisuuden aikuiskoulutuksen opetustehtäviin. Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat koulutussuunnittelija, kouluttaja, suunnittelija, tutkija, projektipäällikkö ja henkilöstöasiantuntija.
Luokanopettajan koulutus
Luokanopettajan koulutus on yksi Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelman hakukohteista. Tutkinto-ohjelmassa on
osin yhteisiä kasvatustieteen opintoja sekä hakukohteittain eriytyviä ammatillista osaamista syventäviä opintoja. Luokanopettajan koulutus tähtää erityisesti perusopetuksen luokkien 0–6 oppimis- ja kasvatusympäristössä toimimiseen, ja
siinä on kolme painotusta: laaja-alainen, teknologiapainotteinen sekä taide- ja taitopainotteinen. Luokanopettajan koulutus antaa opiskelijalle monipuoliset valmiudet kohdata kasvatuksellisia haasteita tulevaisuuden koulussa. Opinnoissa
tarjotaan aineksia opiskelijan oman pedagogisen näkemyksen ja toiminnan rakentamiselle ja analysoidaan luokanopettajan työn yhteiskunnallista merkitystä. Opiskelijalla on kasvatustieteiden tiedekunnan opetustarjonnan lisäksi mahdollisuus hakea opinto-oikeutta viiden eri tiedekunnan tarjoamista opintokokonaisuuksista.
Luokanopettajankoulutuksessa opiskelijoiden on mahdollista suunnata opintojaan normaalin luokanopettajankoulutuksen lisäksi taide- ja taitopainotteisesti tai teknologiapainotteisesti. Taide- ja taitopainotteisuuteen suuntautuvat
opiskelijat kehittävät valmiuksiaan suunnitella, toteuttaa ja arvioida taide- ja taitokasvatusta perusopetuksessa. Taide- ja
taitopainotteisissa opinnoissa tuetaan opiskelijan omakohtaisen taidesuhteen sekä omien taiteellisten ja taidollisten
valmiuksien pohjalta rakentuvan pedagogisen näkemyksen kehittymistä. Teknologiakasvatukseen suuntautuvat opiskelijat omaksuvat tutkimus- ja opetusotteen, joka perustuu teknologisen lukutaidon hallintaan. Teknologiapainotteisissa
opinnoissa korostuu ongelmanratkaisuun perustuva konkreetti tuottaminen ja keskeisinä osaamistavoitteina on oppia
ohjaamaan yleissivistävän koulun oppilaita ymmärtämään teknologisen maailman toimintoja ja tutkimaan teknologiakasvatusta kasvatustieteellisesti. Opiskelijat sijoitetaan eri painotuksiin/opiskelijaryhmiin heti opintojen alussa hakuvaiheessa esittämänsä toiveen ja soveltuvuuskoemenestyksen perusteella.
Intercultural Teacher Education (ITE) vastaa monikulttuurisuuden asettamiin haasteisiin suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ja antaa valmiuksia kansainvälisiin kasvatusalan tehtäviin. Koulutus antaa luokanopettajan kelpoisuuden Suomessa. Koulutuksen pääkieli on englanti. Ohjelman joustavuus mahdollistaa erikoistumisen monenlaisiin tehtäviin,
kuten kansainvälisiin kasvatusalan tehtäviin. Muiden opettajan-koulutusohjelmien tapaan koulutukseen kuuluu kasvatustieteiden ja eri opetettavien aineiden opiskelua opetusharjoitteluineen, josta osa voidaan suorittaa ulkomailla. Koulutukseen kuuluu pakollinen vähintään kolme (3) kuukautta kestävä ulkomaanjakso, jonka aikana opiskelija opiskelee tai
työskentelee kasvatustieteellisessä instituutiossa tai projektissa.
Tutkinnon arvoperustassa painottuvat tutkimusperusteisuus ja käytännöllinen perehtyneisyys, aktiivinen kansalaisuus,
eettinen ja esteettinen herkkyys sekä pedagoginen ja didaktinen ajattelu- ja toimintakyky.
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ITE-koulutus on ainut englanninkielinen luokanopettajakoulutus Suomessa. Koulutus profiloituu kasvatuksen, globalisaation, erilaisuuden ja etiikan kysymyksiin.
Varhaiskasvatuksen koulutus on yksi Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelman hakukohteista. Tutkinto-ohjelmassa on
osin yhteisiä kasvatustieteen opintoja sekä hakukohteittain eriytyviä ammatillista osaamista syventäviä opintoja. Varhaiskasvatuksen koulutuksessa suoritetaan ensin kandidaatintutkinto opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelmassa (3v) ja
sen jälkeen maisterin tutkinto kasvatustieteiden laaja-alaisessa maisteriohjelmassa (2v), jossa varhaiskasvatuksen opiskelija valitsee pääsääntöisesti suuntautumisvaihtoehdon pedagogiset instituutiot ja asiantuntijuus.
Varhaiskasvatuksen koulutusohjelman opiskelijoista valmistuu pienen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen pedagogisia asiantuntijoita kasvatuksen, opetuksen, koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen monialaisiin tehtäviin. Opiskelija saa opinto-oikeuden viisivuotiseen maisterikoulutukseen, jonka osana on mahdollisuus suorittaa opettajan pedagogiset opinnot 60 op sekä valita sivuaineita yliopiston monipuolisesta tarjonnasta. Opiskelija saa vahvan ammatillisen
osaamisen ja teoreettiset perustiedot, joiden pohjalta hän kykenee kriittiseen ja luovaan ajatteluun ja toimintaan.
Koulutus tarjoaa pätevyyden toimia lastentarhanopettajan ja esiopettajan tehtävissä.
Musiikkikasvatuksen opintojen päämäärä on ensisijaisesti peruskoulun ja lukion musiikinopettajan ammatissa tarvittava
vahva ja monipuolinen asiantuntemus. Opinnot kehittävät valmiuksia työskennellä musiikkikasvatuksen kentällä laajaalaisesti.
Tutkinnon pääaine on musiikkikasvatus. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana laadittava henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS) voi suuntautua pääainepolulle yhden opetettavan aineen tutkintoon (musiikki) tai sivuainepolulle. Sivuainepolulla tutkintoon voidaan hakemuksesta sisällyttää muita kelpoisuuden tuottavia opintoja. kun riittävät edellytykset todetaan.
Erityispedagogiikan koulutuksen perustana ovat erityispedagogisen kentän monialaiset, jatkuvasti kehittyvät ja eri ikävaiheisiin kohdistuvat tehtävät sekä alan tieteellinen tutkimus. Erityispedagogiikan koulutus an-taa 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.
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2. HAKEMINEN
2.1 Hakukelpoisuus
Oulun yliopiston kaikkiin tiedekuntiin voi hakea henkilö, joka on suorittanut:






suomalaisen ylioppilastutkinnon
IB-, EB-, tai RB-tutkinnon
ammatillisen korkea-asteen, ammatillisen opistoasteen tai vähintään kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon
ammattikorkeakoulututkinnon
ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Ylioppilastutkinnon suorittaneiden kohdalla haku on tarkoitettu myös keväällä 2017 ylioppilastutkintoon osallistuville.
Jos hakija osallistuu vuoden 2017 IB- tai EB-tutkintoon, hänellä on kesä-elokuun aikana ehdollinen korkeakoulukelpoisuus. Mahdolliset todistuspisteet lasketaan IB-tutkinnon suorittaneille Predicted Grade
-todistuksesta. Kesäkuussa tehtävä valintapäätös on ehdollinen. Lopullinen valintapäätös tehdään lopullisten arvosanojen mukaan hakijan esitettyä tiedekunnalle IB-diplomin viimeistään 14.7.2017 klo 15:00 mennessä.

2.2 Hakumenettely
Oulun yliopistoon haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa, osoitteessa www.opintopolku.fi. Yhteishaussa
voit hakea enintään kuuteen (6) koulutukseen. Yhteishaun hakuaika syksyllä 2017 alkaviin opintoihin on 15.3. –
5.4.2017. Jos haet hakuajan viimeisenä päivänä, sähköisen hakulomakkeesi tulee olla tallennettuna viimeistään klo
15.00.
Yhteishaun hakulomakkeen voi täyttää vain kerran, joten muista valita kaikki haluamasi koulutukset samalle lomakkeelle.
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta hakea yhteishaussa sähköisesti etkä voi käydä Oulun yliopiston hakijapalveluissa hakulomaketta täyttämässä, voit tilata paperisen hakulomakkeen hakuaikana arkisin klo 9–15 Oulun yliopiston hakijapalveluista (puh. 029 448 4035). Lomaketta tilatessasi ilmoita kaikki koulutukset, joihin haet (yliopisto ja koulutuksen nimi)
sekä postiosoitteesi. Hakulomakkeita ei lähetetä sähköpostipyyntöjen perusteella.
Postitse lähetettävän paperisen hakulomakkeen tulee olla perillä yliopistossa viimeistään 5.4.2017 klo 15.00.
Järjestä koulutukset hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen siten, että ylimpänä lomakkeella on ensimmäinen hakutoiveesi. Hakutoivejärjestystä voit muuttaa hakuajan päättymiseen saakka. Voit tehdä tämän itse kirjautumalla ja tunnistautumalla Opintopolun sähköiseen hakijapalveluun.
Hakutoivejärjestyksen muokkaaminen tai yksittäisten hakutoiveiden poistaminen ei ole mahdollista enää hakuajan päättymisen jälkeen. Voit tulla valituksi vain ylimpään hakutoiveeseen, johon pisteesi riittävät. Alemmat hakutoiveesi peruuntuvat. Hakuaikana tekemäsi hakutoivejärjestys on siis tärkeä!
Hakemus on syytä lähettää hyvissä ajoin, sillä viimeisenä hakupäivänä järjestelmässä voi olla ruuhkaa.
Lähetettyäsi sähköisen hakemuksen varmista, että saat hakemuksen perillemenosta kuittauksen sähköpostiisi. Säilytä
saamasi viesti tai tallenna hakemus PDF-versiona itsellesi. Olet itse vastuussa hakemuksen perillemenosta.
Kasvatustieteiden tiedekunnan koulutuksissa ei ole käytössä erivapausmenettelyä.
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2.3 Hakemuksen liitteet ja toimitusosoite
Hakukelpoisuuden osoittavat liitteet:
Yliopisto saa ylioppilastutkinnon arvosanatiedot, myös kevään 2017 ylioppilastutkintotiedot, suoraan ylioppilastutkintolautakunnasta. Seuraavissa tapauksissa hakijan tulee kuitenkin toimittaa todistusjäljennöksiä yliopistoon:
 Ei-ylioppilaiden tulee lähettää hakemuksen perusteena olevasta tutkintotodistuksesta;
 Ulkomailla yliopistokelpoisuuden saavuttaneiden tulee lähettää kelpoisuutta osoittavasta tutkintotodistuksesta;
 Ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneiden tulee lähettää ylioppilastutkintotodistuksesta;
 IB-, EB- tai RP -tutkinnon suorittaneiden tulee lähettää tutkintotodistuksesta. Vuonna 2017 IB-tutkintoon osallistuvien tulee toimittaa hakemuksen mukana ennakkoarvio kokeen tuloksesta (Predicted Grade -todistus).
Mikäli hakemuksen liitteeksi pyydetään todistusjäljennöksiä ym. asiakirjoja, toimita asiakirjoista kopiot Oulun yliopiston hakijapalveluihin. Liitteiden on oltava perillä viimeistään 20.4.2017 klo 15.00.
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 paperikopioina osoitteeseen;
Oulun yliopisto / Opiskelijakeskus Hakijapalvelut PL 8100 90014 Oulun yliopisto
Muista merkitä paperisiin liitteisiin nimesi ja henkilötunnuksesi. Mikäli haluat kuittauksen liitteiden saapumisesta perille, niin lisää liitteeseen myös sähköpostiosoitteesi.
Poikkeuksena edellä mainittuun aikatauluun ovat seuraavat:
1. Hakukeväänä suomalaiseen ammatilliseen perustutkintoon, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon,
ammattikorkeakoulututkintoon tai RP-tutkintoon valmistuvan tulee toimittaa tutkintotodistuksen kopio heti sen saatuaan, mutta viimeistään 8.6.2017 klo 15:00 mennessä.
2. Hakukeväänä IB- tai EB-tutkintoon valmistuvan tulee toimittaa tutkintotodistuksen kopio heti sen saatuaan, mutta viimeistään 14.7.2017 klo 15:00 mennessä.
Mikäli vaadittuja liitteitä ei ole toimitettu ajoissa, hakijaa ei oteta huomioon opiskelijavalinnoissa.
Muut liitteet:
Tiedekunnan eri koulutuksiin vaadittavat muut kuin hakukelpoisuuden osoittavat liitteet vaihtelevat koulutuksittain.
Noudata tarkasti hakemasi koulutuksen kohdalla ohjeita vaadituista liitteistä!
Alla lueteltuihin kasvatustieteiden tiedekunnan hakukohteisiin haettaessa todistusjäljennökset ja muut liitteet lähetetään
ensisijaisesti sähköpostin liitetiedostoina osoitteeseen hakijapalvelut (a) oulu.fi. Huomaa, että osa liitteistä voidaan
lähettää vain paperikopiona!





Kasvatustieteet, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
Intercultural Teacher Education¸ Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
Musiikkikasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma

Paperikopiot lähetetään osoitteeseen: Oulun yliopisto/Opiskelijakeskus, Hakijapalvelut, PL 8100, 90014 Oulun yliopisto).
HUOM! Nimeäthän liitteet oman nimesi mukaan seuraavasti; Sukunimi, Etunimi. Jos liitteitä on useita, lisää nimeen myös numerointi; Sukunimi, Etunimi1. Jos haet Oulun yliopiston muihinkin tiedekuntiin, sinun on toimitettava jäljennökset näihin hakukohteisiin erikseen.
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Seuraaviin valtakunnallisessa kasvatusalan valintayhteistyöverkostossa (VAKAVA) mukana oleviin koulutuksiin hakiessasi lähetä liitteet siihen yliopistoon, johon haet ensisijaisesti. Noudata tällöin ko. yliopiston ohjeita
liitteiden toimittamistavasta:



Luokanopettaja, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma (luokanopettajakoulutuksen yhteisvalinta)
Varhaiskasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma (lastentarhanopettajien yhteisvalinta)
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3. VALINTA
3.1 Valtakunnallinen kasvatusalojen valintayhteistyöverkosto (VAKAVA)
VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, joka laatii ja toteuttaa VAKAVA-kokeen. VAKAVA-kokeella voi hakea kaikkiin verkostossa mukana oleviin koulutuksiin. VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan
kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja.
Hakuaika koulutuksiin alkaa 15.3.2017 ja päättyy 5.4.2017 klo 15:00. Koulutuksiin haetaan yhdellä sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi. Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea yhteensä 6 eri koulutukseen. Sekä
luokanopettajan että lastentarhanopettajan (varhaiskasvatus) koulutusten yhteisvalinnoissa hakija voi asettaa 3 hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen. Muiden VAKAVAan osallistuvien koulutusten osalta ei ole valtakunnallisesti rajattu, kuinka moneen hakukohteeseen voi hakea, mutta yliopistojen sisällä rajoituksia voi olla.
Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan koulutusten yhteisvalinnoissa hakulomakkeen liitteet postitetaan siihen yliopistoon, johon hakija hakee ensisijaisesti. Muiden koulutusten osalta liitteet postitetaan siihen yliopistoon, jonka hakukohde on kyseessä. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu,
Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa.
Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa verkostoon osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti keskiviikkona
3.5.2017 klo 13:00–15:00. Aineisto, josta VAKAVA-kokeen kysymykset laaditaan, on nähtävillä VAKAVAn verkkosivuilla (www.helsinki.fi/vakava) tiistaista 28.3.2017 lähtien. Kokeesta saatava pistemäärä otetaan huomioon kaikissa
niissä VAKAVAan osallistuvissa koulutuksissa, joihin hakija on hakenut.
Koulutuksissa, joissa saadaan jonkinlainen opettajan kelpoisuus, on käytössä soveltuvuuskoe. Näissä on yliopistokohtaisia eroja, jotka ovat luettavissa Opintopolku-palvelusta. Esivalinnan tulokset julkistetaan torstaina 18.5.2017.
Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan (varhaiskasvatus) koulutusten yhteisvalinnoissa hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeisiin VAKAVA-kokeen pistemäärän ja hakutoivejärjestyksen perusteella. Ensikertalaisille hakijoille on varattu 80 % paikoista sekä esivalinnassa että lopullisessa valinnassa.
Soveltuvuuskokeet järjestetään eri yliopistoissa toisista yliopistoista riippumatta, joten hakija voi saada kutsun useamman koulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Hakijan soveltuvuuskokeet saattavat olla samanaikaisesti eri yliopistoissa,
koska valinnan toinen vaihe järjestetään yliopistoissa samojen viikkojen aikana. Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan (varhaiskasvatus) koulutuksiin hakevat voivat kuitenkin saada kutsun valinnan toiseen vaiheeseen vain yhteen luokanopettajakoulutusyksikköön ja vain yhteen lastentarhanopettajakoulutusyksikköön. Tarkempia ohjeita saa hakulomakkeista ja yliopistojen hakuoppaista.
Erityisjärjestelyjä tarvitsevat hakijat
Jos hakija tarvitsee erityisjärjestelyitä valintakokeessa, on hakijan tai häntä avustavan henkilön tehtävä hakemus siihen
yliopistoon, jossa hän osallistuu VAKAVA-kokeeseen.
Eri yliopistoilla saattaa olla eri periaatteita ja määräaikoja erityisjärjestelyjen hakemiseksi, mutta VAKAVA-koetta
koskevissa erityisjärjestelyissä noudatetaan yhteisiä valtakunnallisia ohjeita
(www.helsinki.fi/vakava/erityisjarjestelyt.htm).
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 kirjoittamisen 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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VAKAVAssa vuonna 2017 mukana olevat hakukohteet:
Helsingin yliopisto
Kasvatustieteiden kandidaattiohjelma:
-Erityispedagogiikan opintosuunta
-Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede)
opintosuunta
-Kotitalousopettajan opintosuunta
-Käsityönopettajan opintosuunta
-Lastentarhanopettajan opintosuunta
-Luokanopettajan opintosuunta
-Avoimen väylä, Erityispedagogiikan opintosuunta
-Avoimen väylä, Kasvatustieteiden (yleinen ja
aikuiskasvatustiede) opintosuunta
Maisterihaku:
-Erityispedagogiikan koulutus
-Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede)
koulutus
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu
Erityisopettajien koulutus
Luokanopettajan koulutus
Opinto-ohjaajan koulutus
Itä-Suomen yliopisto, Savonlinna
Kotitalousopettajan koulutus
Käsityönopettajan koulutus
Lastentarhanopettajan koulutus
Luokanopettajan koulutus

Lapin yliopisto
Kasvatusalan koulutus (kasvatustiede,
aikuiskasvatustiede ja mediakasvatus)
Luokanopettajakoulutus
Oulun yliopisto, Oulu
Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma:
-Erityispedagogiikka
-Luokanopettaja
-Varhaiskasvatus
Luokanopettajan maisteriohjelma:
Luokanopettajaksi pätevöittävä maisterikoulutus
Tampereen yliopisto, Tampere
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma:
-Luokanopettaja
-Varhaiskasvatus
Turun yliopisto, Turku
Kasvatustieteiden koulutus (kasvatustiede,
aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka)
Luokanopettajan koulutus
Turun yliopisto, Rauma
Käsityön aineenopettajan koulutus
Lastentarhanopettajan koulutus
Luokanopettajan koulutus

Jyväskylän yliopisto
Erityispedagogiikan koulutusohjelma
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen
koulutusohjelma
Luokanopettajan koulutusohjelma
Varhaiskasvatuksen koulutusohjelma
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3.2 Kasvatustieteet, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden koulutus ei ole mukana VAKAVA-kokeessa. Valinta tapahtuu
- koepisteiden perusteella tai
- yhteispisteiden (= koepisteiden ja ylioppilastutkinnosta saatujen pisteiden yhteismäärä) perusteella tai
- avoimien yliopisto-opintojen perusteella
Valintakoe:
Hakemuksen 5.4.2017 klo 15.00 mennessä toimittaneet hakijat osallistuvat ilman eri kutsua kirjalliseen pääsykokeeseen, joka järjestetään 22.5.2017 klo 9.00-13.00 salissa L3. Valintakokeeseen on otettava mukaan henkilöllisyystodistus. Tällaisena käy esim. ajokortti tai passi.
Koe koostuu ennakkomateriaalista ja kokeessa jaettavasta aineistosta.
Ennakkomateriaali:
Siljander, P. (2014). Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. Tampere: Vastapaino. HUOM! Vuoden 2014 painos! Teoksesta luetaan sivut 1-68.
Valinta:
Valinta koepisteiden perusteella: Kirjallisen valintakokeen (0–24 p) perusteella valitaan 5 eniten pisteitä saanutta
hakijaa.
Valinta yhteispisteiden perusteella: Ylioppilastutkintotodistuksen (0–24 p.) ja kirjallisen valintakokeen (0–24 p.)
yhteispistemäärän (0–48 p.) perusteella valitaan 10 eniten pisteitä saanutta hakijaa.
Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon äidinkieli, vieras kieli (=A1-kieli: englanti, saksa, ranska, espanja,
venäjä) ja kaksi parasta ylioppilastutkintotodistuksen reaalikokeen arvosanaa.
Arvosanat muutetaan pisteiksi seuraavasti: ei kirjoittanut/i= 0, a = 2, b = 3, c = 4, m = 5, e ja l = 6. Jos hakija on ennen
hakuajan päättymistä korottanut yo-tutkinnon arvosanoja, nämä otetaan huomioon korotettuina.
Hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 10 pistettä tullakseen valituksi.
Tasapisteisiin päädyttäessä ratkaisee hakijan valintakokeesta saama kokonaispistemäärä (0-24 p.). Jos tämänkin jälkeen
hakijat ovat tasapisteissä, kaikki hakijat hyväksytään.
Ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville varataan 10 aloituspaikkaa hakukohteen aloituspaikoista.
Katso EB-, IB- ja Reifeprüfung-tutkinnon arvosanojen rinnastus ylioppilastutkintoon tämän oppaan luvusta 3.9.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaneista valitaan pelkästään hakemusasiakirjojen perusteella 5 eniten pisteitä saanutta hakijaa. Hakukelpoisia ovat henkilöt, jotka ovat suorittaneet vähintään 60 op:n (35 ov:n) laajuiset perus- ja aineopinnot kasvatustieteellisessä oppiaineessa tai psykologiassa joko Oulun yliopiston tai jonkin muun yliopiston opetussuunnitelman mukaan ja joilla ei ole opinto-oikeutta yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Opintokokonaisuudet tulee olla
loppuun suoritetut ennen hakuajan päättymistä
Avoimien yliopisto-opintojen perusteella hakevat toimittavat seuraavat liitteet:


Opintorekisteriote hakijan avoimessa yliopistossa kasvatustieteellisessä oppiaineessa tai psykologiassa suorittamista
vähintään 60 op:n (35 ov:n) laajuisista opinnoista sekä mahdollisista muista, avoimessa yliopistossa suoritetuista opintokokonaisuuksista



Kirjallinen opintosuunnitelma (2–3 s.), jossa hakijan tulee kuvata keskeiset opintotavoitteensa ja suuntautumisensa
sekä perustelut, miksi hakee juuri tähän ohjelmaan.
Hakulomakkeen liitteet pisteytetään seuraavasti:
Avoimessa yliopistossa suoritetut opintokokonaisuudet, jotka arvioinnissa pisteitetään laajuuden ja tutkintoon soveltuvuuden mukaan (0-4 pist.) seuraavasti:
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Kasvatustieteellisen oppiaineen (= kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, varhaiskasvatustiede/varhaiskasvatus, kasvatuspsykologia ja kasvatussosiologia) tai psykologian opintokokonaisuus, (25 op
=1 pist., 60 op = 2 pist.)
Muiden tieteenalojen oppiaineiden opintokokonaisuudet (25 op = 0,5 pist., 60 op = 1 pist.)
Kirjallinen opintosuunnitelma (2–3 s.), jossa hakijan tulee kuvata keskeiset opintotavoitteensa ja suuntautumisensa, opintojen ajoitus sekä perustelut, miksi hakee juuri tähän ohjelmaan (0-5 pist.).

Avoimien yliopisto-opintojen perusteella hakevan on saatava hakuasiakirjoista vähintään 5 pistettä tullakseen valituksi.
Kahden tai useamman hakijan saadessa saman pistemäärän hakijat asetetaan järjestykseen kirjallisesta opintosuunnitelmasta saatujen pisteiden mukaisesti.
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3.3 Luokanopettaja, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
Luokanopettajan koulutus tähtää erityisesti perusopetuksen luokkien 0–6 oppimis- ja kasvatusympäristössä toimimiseen. Oulun yliopiston luokanopettajan koulutuksessa opiskelijat sijoitetaan heti opintojen alussa hakumenestyksen ja
hakuvaiheessa ilmoitetun toiveen perusteella laaja-alaiseen, taide- ja taitopainotteiseen tai teknologiapainotteiseen ryhmään. Kaikki suuntaukset sisältyvät hakukohteeseen ”Luokanopettaja, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri”.
Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Valinnan ensimmäinen vaihe on kirjallinen koe (VAKAVA-koe), johon hakijat
osallistuvat ilman erillistä kutsua. Valinnan toisen vaiheen muodostaa soveltuvuuskoe, johon kutsutaan VAKAVAkokeen pistemäärän perusteella 250 hakijaa.
VAKAVA-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 VAKAVAkokeeseen: 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 250
hakijaa. Soveltuvuuskokeisiin kutsuttavien määrästä varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville 200 paikkaa. Jotta hakija voi tulla hyväksytyksi soveltuvuuskokeeseen, hänen tulee saada vähintään 30 % VAKAVA-kokeen
enimmäispistemäärästä.
Soveltuvuuskokeeseen kutsuttavien luettelo julkaistaan tiedekunnan ilmoitustaululla ja internetissä viimeistään
18.5.2017. Kokeeseen kutsuttaville 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 kasvatuksellisen ja opettamiseen liittyvän näkökulman. 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
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Valinnan lopullinen tulos
Lopullisessa valinnassa otetaan huomioon VAKAVA-kokeen asteikolle 0-5 skaalattu arvosana, ylioppilastutkinnon
matematiikan ja äidinkielen arvosanat sekä osaamisnäytteen ja haastattelun pistemäärä. Hakijan on saatava soveltuvuuskokeen haastattelusta vähintään 5 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi koulutukseen.
Yo-tutkinnon matematiikan ja äidinkielen arvosanat pisteytetään seuraavasti:

Laaja matematiikka
Yleinen
matematiikka/äidinkieli

A
0,5
0

B
0,5
0

C
0,5
0

M
1
0,5

E
1
1

L
1
1

Katso EB-, IB- ja Reifeprüfung-tutkinnon arvosanojen rinnastus ylioppilastutkintoon tämän oppaan luvusta 3.9.

Pisteytys:
VAKAVA-koe
Ylioppilastutkinnon laajan matematiikan arvosana
Ylioppilastutkinnon yleisen matematiikan arvosana
Ylioppilastutkinnon äidinkielen arvosana
Osaamisnäyte
0-5 p.
Haastattelu
Yhteensä

0-5 p.
0,5-1p.
0-1p.
0-1 p.
0-10 p.
0-22 p.

Mikäli jokin soveltuvuuskokeen osakoe (osaamisnäyte tai haastattelu) puuttuu, hakija ei voi tulla hyväksytyksi koulutukseen. (Tarkennus lisätty 20.3.2017).
Kahden tai useamman hakijan saadessa saman pistemäärän heidän sijoittumisensa ratkaistaan seuraavien kriteereiden
perusteella: 1. haastattelun pistemäärä, 2. osaamisnäytteen pistemäärä, 3. valintojen ensimmäisen vaiheen VAKAVAkokeen kokonaispistemäärä (skaalattu asteikolle 0–5).
Saamenkielisten kiintiö:
Luokanopettajan koulutukseen otetaan omana kiintiönään kaksi saamenkielentaitoista opiskelijaa. Saamenkieliseksi
katsotaan hakija, joka on kirjoittanut saamen A-kielenä ylioppilastutkinnossa tai joka on opiskellut saamen kieltä toisen
asteen ammatillisessa koulutuksessa. Jotta saamenkielinen hakija voi tulla hyväksytyksi soveltuvuuskokeeseen, hänen
tulee olla hakenut luokanopettajan yhteisvalinnassa ensisijaisesti Oulun yliopistoon ja hänen tulee saada vähintään 30 %
VAKAVA-kokeen enimmäispistemäärästä.
Tullakseen valituksi koulutukseen saamenkielisen hakijan tulee saada vähintään viisi pistettä haastattelusta.
Mikäli jokin osakoe puuttuu, hakija ei voi tulla hyväksytyksi koulutukseen.
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3.4 Intercultural Teacher Education, Degree Programme in Teaching and Education
Intercultural Teacher Education (ITE) responds to the challenges posed by multiculturalism in the Finnish educational
system and provides competences for international tasks in the field of education. The programme qualifies the student
as a primary school teacher in Finland. The main language in this programme is English.
The flexibility of the programme enables specialisation in many kinds of tasks. Teaching of multicultural classes, project management and administration, international consultation, educational policy and administration, and participation
in multidisciplinary research projects are just a few examples of such tasks. Similarly to the other teacher education
programmes, ITE includes studies in education and the various subjects taught at schools as well as teaching practice,
part of which can be carried out abroad. Studies include compulsory three months study or work period in an educational institution or project abroad.
Intercultural Teacher Education is not involved in VAKAVA, the National Selection Cooperation Network in the Field
of Education.
Out of those admitted as students in the programme, not more than five (5) students can be citizens of a country other
than Finland.
Eleven student places are reserved for applicants for their first university student places.
Tuition fee: for non-EU/EEA citizens 13 000 euros
The University of Oulu will introduce tuition fees in English-taught Bachelor’s and Master’s degree programmes for
studies starting on or later than August 1, 2017. In the Intercultural Teacher Education Programme, tuition fees are
charged for both Bachelor’s and Master’s Degrees. The tuition fee for the Intercultural Teacher Education Programme
is 13 000 euro per academic year.
Students who are not citizens of an EU/EEA member state are liable to pay the tuition fee.
You are not required to pay the tuition fee if you




are equivalent to an EU citizen (i.e. citizen of Switzerland)
are residing in Finland or some other EU-country on a permanent basis (continuous (A) or permanent (P or PEU) residence permit type) or have an EU Blue Card
are a family member (spouse or child) of an EU/EEA citizen (have a residence card for non-EU family members of EU citizens)

If you are still unsure whether you are liable to pay the tuition fee, please visit Studyinfo.fi - Am I required to pay tuition fees? https://studyinfo.fi/wp2/en/higher-education/higher-education-institutions-will-introduce-tuition-fees-inautumn-2017/am-i-required-to-pay-tuition-fees/
Students who are liable to pay the tuition fee are eligible to apply for a tuition scholarship. The University of Oulu
Scholarship Scheme provides scholarships to academically talented international students. The scholarship is aimed at
students studying for a Bachelor’s and Master’s degree in this programme. The scholarship covers the full international
tuition fee. University of Oulu Scholarships do not cover living costs. The scholarships will be granted in the form of a
tuition fee waiver.
Applicants should apply for the scholarship as part of the admissions process. Admissions and scholarships decisions
will be taken at the same time. Successful students in obtaining the scholarships will be notified of the decision at the
same time as their offer of admission. The selection criteria for the scholarship are based on previous academic performance and academic potential.
In order to retain the scholarship in the following year of study, a student must have completed 55 ECTS by the end of
the previous academic year. If a student does not achieve this requirement during the first year of studies, they will be
liable to pay the full international tuition fee for the following year if they wish to complete their degree programme.
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Period of Application
Finnish universities use a joint online application system. All applications to the ITE programme shall be submitted by
filling in an application at www.studyinfo.fi.
If you do not have an opportunity to submit an electronic application, you may order a printed application form during
the application period from University of Oulu Admission Services (tel + 358 29 448 4035). When you are ordering the
form, you should indicate all the programmes (name of university and programme) that you are applying for, as well as
your mailing address. Application forms will not be sent in response to e-mail messages.
The universities’ joint application period starts on March 15, 2017 and ends at 3.00 p.m. on April 5, 2017. You
must save and submit your online form not later than 3.00 p.m. on April 5. A printed application form sent by
mail shall arrive in the University by 3.00 p.m. on April 5, 2017 at the latest.
Eligible for studies leading to only a lower university degree or to both a lower and a higher university degree shall be a
person
(1) who has passed the examination referred to in the National Matriculation Examination Act (672/2005);
(2) who has a vocational qualification awarded on the completion of education of at least three years' duration or a corresponding prior education;
(3) a vocational qualification, a further vocational qualification or a specialist vocational qualification awarded under
the Adult Education and Training Act (631/1998) or a corresponding prior qualification; or
(4) who has a qualification completed abroad which in the awarding country gives eligibility for corresponding higher
education.
Those who are taking the Finnish matriculation examination in the spring of 2017 are also allowed to apply for the
education. The results of the matriculation examination for such applicants will be obtained directly from the register of
the Matriculation Board.
General instructions on appendices as proof of eligibility
If you are requested to include copies of certificates and other documents as appendices to the application, deliver the
copies of such documents to the Admissions Services at the University of Oulu. The appendices need to be received by
3 pm on April 20, 2017 at the latest.
The appendices shall be preferably delivered as e-mail attachments to the address hakijapalvelut (a) oulu.fi. Please
name the appendices based on your own name as follows: Lastname, Firstname. If there are several appendices, also
add numbering as follows: Lastname, Firstname1, etc.
You can also send the appendices as paper copies to:
University of Oulu / Student Centre
Admissions Services
PO Box 8100
FIN-90014 University of Oulu
Remember to include your name and identity number in any paper appendices. If you want a receipt for the reception of
your appendices, also add your e-mail address in your appendix.
Exceptions to the above timetable:
1.

Any applicant completing a Finnish vocational upper secondary qualification, further qualification or specialist
qualification, a degree in a university of applied sciences or an RP diploma in the spring when the application
is submitted, shall deliver a copy of the relevant certificate as soon as s/he has received it, but not later than 3
pm on June 8, 2017.
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2.

Any applicant completing his or her IB or EB diploma in the spring when the application is submitted shall deliver a copy of the diploma certificate as soon as s/he has received it, but not later than 3 pm on July 14, 2017.

If the required appendices are not delivered on time, the application is dismissed.
In connection with the application, a free-form essay including the applicant’s name and time of birth shall be sent by
3 pm on April 20, 2017 to the university’s Admissions Services (Academic Affairs/Student Centre, PO Box 8100,
FIN-90014 University of Oulu). The essay is scored 0 to 5. The essay shall be 1-2 pages long (font size 12, line spacing 1.5). The essay shall include an account of the reasons why the applicant is submitting an application for the programme and which special merits s/he has in support of being admitted. The essay may highlight the applicant’s experiences with and views on internationalism and multiculturalism, but s/he may also consider themes related to the
topic on a more general level. The essay may be written in English or Finnish, and it shall include the applicant’s full
name and time of birth.
Ranking of applications
The selection process comprises two stages. Stage one is an assessment of the application documents, whereby those
applicants to be invited to the entrance examination are chosen. Stage two includes a written examination and an interview in English, on the basis of which the final selection is made. 20 students will be selected to the programme. No
more than five of them can be citizens of a country other than Finland.
A comparative index is calculated for each applicant to select those to be invited to the entrance exam. The index comprises two components:
1) points scored for grades in the matriculation examination, and 2) the essay to be sent to the Admissions Contact at
the University of Oulu by 3 pm on April 20, 2017.
The second stage is the entrance examination, consisting of a written test and an interview in English. 20 applicants are
admitted as students in the programme, and not more than five (5) of them can be citizens of a country other than Finland.
1.

Matriculation examination

The grades in the following four subjects of the matriculation examination are taken into account: mother tongue, foreign language (=A1 language: English, German, French, Spanish, or Russian), the best reaali subject (religion, ethics,
psychology, philosophy, history, social studies, physics, chemistry, biology, geography, or health studies) and mathematics.
The grades are converted into points as follows: did not participate/i=0, a=2, b=3, c=4, m=5, e and l=6. If an applicant
has improved his or her matriculation examination grades before the expiry of the application period, the improved
grade is taken into account when the score is calculated.
A basic requirement is that the applicant has been awarded at least the grade magna cum laude approbatur for the English test (advanced syllabus) in the matriculation examination, or at least the grade eximia cum laude approbatur (for
those who followed the basic syllabus), or has otherwise achieved similar skills in English as a result of studies abroad
or some other activities, for instance through studies abroad or through other activities. No test in English is required.
The language skills will be verified in connection with the interview in the second stage of the admission process.
Applicants without a Finnish Matriculation Examination
Applicants who have completed a diploma or examination other than the Finnish matriculation examination or the EB,
IB or Reifeprüfung diploma are invited to the aptitude test on the basis of the score given for the essay only.
The grades in the EB, IB ja Reifeprüfung diplomas are equated with the matriculation examination as follows:
EB diploma
Mathematics
10.00-9.50

IB diploma
Other subjectspecific test
10.00-9,00

7 excellent

Reifeprüfung diploma
(in subjects with
written tests)
15-13 pts
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9.45-8.50

8.95-8.00

6 very good

12-10 pts

8.45-7.00

7.95-7.00

5 good

9-8 pts

6.95-6.00
5.95-5.00
4.95-4.00

6.95-6.00
5.95-5.00
4.95-4.00

4 satisfactory
3 mediocre
2 poor

7 pts
6-5 pts
4 pts

2.

eximia cum laude approbatur
magna cum laude approbatur
cum laude approbatur
lubenter approbatur
approbatur

Essay

The essay shall be 1-2 pages long (font size 12, line spacing 1.5). The essay shall include an account of the reasons why
the applicant is submitting an application for the programme and which special merits s/he has in support of being admitted. The essay may highlight the applicant’s experiences with and views on internationalism and multiculturalism,
but s/he may also consider themes related to the topic on a more general level. The essay may be written in English or
Finnish, and it shall include the applicant’s full name and time of birth.
Invitation to the Entrance Examination
Eighty (80) applicants are invited to the entrance examination; forty (40) applicants at most on the basis of the comparative index, and the rest on the special grounds presented in their essays. A special reason would be, for instance, a longterm stay or work in multicultural environments abroad and/or in Finland. The special reasons must be expressed in the
motivation essay included with the application. Applicants without Finnish Matriculation Examination or EB, IB or
Reifeprüfung Diploma will be invited to the entrance examination on the basis of the score of the essay.
If two or more applicants score the same number of points, they will be ranked on the basis of the following criteria: 1.
total points scored in the four matriculation examination subjects, 2. points scored for the essay.
A list of those invited to the entrance examinations will be put up on the noticeboard of the Faculty of Education
on May 24th, 2017 at the latest. All applicants will also be notified by Email. The applicant shall observe the instructions and deadlines given in the invitation. All applicants shall attend the entrance examination in the university of Oulu.
An applicant may request details of how the comparative index was calculated in his/her particular case. The department office will respond to any inquiries on the results. Any appeals should be delivered in writing to the Board of
Examiners within 14 days from the publication of the results (Board of Examiners, Registry Office of the University of
Oulu, P.O Box 8000, 90014 University of Oulu, Finland).

The Entrance Examination
The aptitude test includes the following two parts: 1) written test and 2) individual interview in English. The written test
will be held on June 7, 2017 at 8-10 am in Lecture Hall L6, and the interview will be held between June 7 and 8,
2017. The applicants must have with them official identification to the aptitude test. It can be, for instance, a valid driving licence or passport.
For the written test, the applicants should familiarise themselves with the following book (please note that this is a book
about 160-230 pages. Not an article by the same name):
Osler, Audrey and Starkey, Hugh: Changing citizenship: democracy and inclusion in education.Maidenhead, England:
Open University Press, 2005.
The purpose of the written test is to get an idea of the applicant’s capability to analyse and articulate the themes and
entities discussed in the book. The answer may be written in either English or Finnish in the literature exam.
The purpose of the interview in English is to find out about the applicant’s aptitude for teaching and international tasks
in the field of education. An attempt is also made in the interview to get an idea of the applicant’s social skills and mastery of the English language. Each applicant is allowed approximately half an hour for the interview.
The final admission to the programme will take place on the basis of the following partial scores:
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Book examination
Individual interview in English
Total

0-5
0-10
0-15

If a partial test is missing, an applicant cannot be admitted to the programme.
To be selected to the programme the applicant must get at least 5 points of the interview.
If two or more applicants score the same number of points, their order shall be determined on the basis of the following
criteria: 1. individual interview in English, 2. literature examination, and 3. points scored for the motivation essay (sent
to the university in stage one).
Publication of the results
The results of the selection will be published on June 30, 2017 at the latest.
An applicant may request details of how the comparative index was calculated in his/her particular case. The department office will respond to any inquiries on the results. Any appeals shall be delivered in writing to the Board of Examiners on July 14, 2017 at the latest (Board of Examiners, Registry Office of the University of Oulu, P.O Box 8000,
90014 University of Oulu, Finland).
A student who has been admitted to the programme shall notify by 3.00 p.m. on July 14, 2017 at the latest whether
s/he is going to accept the study place.

Please note the following:
Restrictions on student admission
In order to promote patient and client safety as well as the safety of minors, certain restrictions are applied to student
admission.
Such restrictions will pertain to the following fields:
• Universities of applied sciences: humanities and education, social services, health and sports, and marine technology.
• Universities: medicine, dentistry, art education, logopaedics, psychology, pharmacy, social work, teacher education.
Admission to the above fields requires that the applicants’ state of health and ability to function allow them to complete
practical tasks and training related to studies. Limitations related to health or the ability to function are not an impediment to admission if their effects can be eliminated through reasonable measures such as special arrangements.
In any case, the purpose is not to unnecessarily hinder the access to education of disabled persons or persons suffering
from physical or mental limitations. Restrictions on student admission will be applied only in cases where it is evident
that the applicant cannot participate in the education due to his or her state of health or ability to function.
Check for field-specific restrictions, if any, set by each higher education institution. Further information is also available from the institutions’ admissions services.
As a prior cancellation of the right to study may be an impediment to admission, applicants must inform the higher
education institution of such decisions already at the application stage.
Drug tests during studies and a criminal records extract
In certain limited cases, students may be obligated to present a drug test certificate. This primarily concerns situations
where testing is necessary to ascertain a student’s ability to function, provided that certain additional conditions specified in detail by law are met.
Students admitted to a higher education institution in 2012 or later may be requested to provide a criminal records extract for the assessment of their ability to study. Such an extract may be requested only from students whose studies
include practical training or other activities involving work with minors.
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The extract will be requested before the beginning of the practical training or other activity. To ensure the safety of
minors, it is necessary to ascertain that the student about to begin practical training has no criminal record of certain
serious crimes (sex offence, murder, aggravated assault and battery, aggravated burglary and robbery and narcotics
offence).
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3.5 Intercultural Teacher Education, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
Lukuvuosimaksu: 13 000 euroa EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille
Oulun yliopisto ryhtyy perimään lukuvuosimaksuja 1.8.2017 jälkeen vieraskielisissä tutkinto-ohjelmissa aloittavilta
EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta. Oulun yliopiston Intercultural Teacher Education (ITE) –ohjelmassa
lukuvuosimaksu koskee sekä kandidaatin- että maisteritutkintoa suorittavia opiskelijoita.
Opiskelijat, jotka eivät ole EU/ETA –maiden kansalaisia, ovat lukuvuosimaksuvelvollisia.
Lukuvuosimaksua ei kuitenkaan peritä opiskelijalta, joka on
 rinnastettavissa EU-maan kansalaiseksi, ts. Sveitsin kansalainen
 EU-maiden kansalaisen perheenjäsen (puoliso tai lapsi)
 jolla on Suomessa tai jossain toisessa EU-maassa jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa (oleskelulupa A, P tai P-EU)
 jolla on Euroopan unionin sininen kortti (EU Blue Card)
Lisätietoja lukuvuosimaksuvelvollisuudesta löytyy Opintopolku.fi –portaalista https://opintopolku.fi/wp/valintojentuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/lukuvuosimaksu-korkeakoulujen-vieraskielisiin-koulutuksiin-syksylla2017/
Opiskelijat, jotka ovat hakukelpoisia ja jotka ovat velvollisia maksamaan lukuvuosimaksun, voivat hakea apurahaa.
Oulun yliopiston apurahat on suunnattu akateemisesti lahjakkaille kansainvälisille opiskelijoille. Apuraha on tarkoitettu
opiskelijoille, jotka suorittavat sekä kandidaatin- että maisteritutkinnon Intercultural Teacher Education-tutkintoohjelmassa. Apuraha kattaa lukuvuosimaksun kokonaisuudessaan ja se myönnetään maksuvapautuksena. Oulun yliopiston apuraha ei kata elinkustannuksia.
Apurahaa haetaan yhtä aikaa opiskelupaikan hakemisen yhteydessä. Apurahan myöntämisestä päätetään opiskelijavalintojen yhteydessä. Myönteisen apurahapäätöksen saaneille opiskelijoille ilmoitetaan päätöksestä opiskelijavalinnan tulosten yhteydessä. Apurahan myöntämisen perusteena on menestys aiemmissa opinnoissa sekä akateeminen potentiaali.
Apuraha on sidottu opintomenestykseen. Opiskelijan on suoritettava vähintään 55 op/lukuvuosi saadakseen apurahan
seuraavalle lukuvuodelle. Jos opiskelijan opintomenestys jää alle 55 op/lukuvuosi, hän on velvollinen maksamaan täyden lukuvuosimaksun seuraavalta lukuvuodelta jatkaakseen opintonsa loppuun.
Hakupapereiden pisteitys
Intercultural Teacher Education ei ole mukana VAKAVAssa. Valintakokeeseen kutsuttavien valintaa varten lasketaan
kullekin hakijalle vertausluku, joka koostuu kahdesta osatekijästä:1) ylioppilastutkinnon arvosanoista saatavista pisteistä sekä 2) Oulun yliopiston hakijapalveluihin 20.4.2017 klo 15.00 mennessä lähetettävästä kirjoitelmasta.
Toinen vaihe on valintakoe, joka koostuu kirjallisesta kokeesta ja englanninkielisestä haastattelusta. Koulutukseen hyväksytään 20 opiskelijaa, joista enintään viisi (5) voi olla jonkin muun maan kuin Suomen kansalaisia.
1. Ylioppilastutkinto
Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon seuraavien neljän aineen arvosanat: äidinkieli, ensimmäinen vieras
kieli (=A1-kieli: englanti, saksa, ranska, espanja, venäjä), paras reaaliaine ja matematiikka.
Arvosanat muutetaan pisteiksi seuraavasti: ei kirjoittanut/i=0, a=2, b=3, c=4, m=5, e ja l=6. Jos hakija on ennen hakuajan päättymistä korottanut ylioppilastutkinnon arvosanoja, nämä otetaan huomioon pisteitä laskettaessa.
Perusvaatimuksena edellytetään, että hakija on ylioppilastutkinnossa saanut englannin kielessä vähintään arvosanan
magna cum laude approbatur (pitkä oppimäärä) tai vähintään arvosanan eximia cum laude approbatur (lyhyt oppimäärä)
tai muutoin saavuttanut vastaavan englannin kielen taidon esim. ulkomailla opiskelun tai muun toiminnan ansiosta.
Englanninkielen testiä ei vaadita. Kielitaito todennetaan valinnan toisessa vaiheessa haastattelun yhteydessä.
Katso EB-, IB- ja Reifeprüfung-tutkinnon arvosanojen rinnastus ylioppilastutkintoon tämän oppaan luvusta 3.9.
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Hakija, joka on suorittanut muun kuin suomalaisen ylioppilastutkinnon tai EB,- IB- tai Reifeprüfung-tutkinnon, kutsutaan soveltuvuuskokeeseen pelkän kirjoitelman pistemäärän perusteella.
HUOM! Hakijat, jotka ovat suorittaneet hakukelpoisuuden edellytyksenä olevan tutkinnon ulkomailla, toimittavat todistusjäljennöksen yliopiston hakijapalveluihin 20.4.2017 klo 15.00 mennessä.
2. Kirjoitelma
Yliopiston hakijapalveluihin (Koulutuspalvelut/Opiskelijakeskus, PL 8100, 90014 Oulun yliopisto,) lähetetään
20.4.2017 klo 15 mennessä hakemukseen liittyvä vapaamuotoinen kirjoitelma josta annetaan pisteitä 0-5. Kirjoitelman
tulee olla 1-2 sivun mittainen (fonttikoko 12 ja riviväli 1,5). Kirjoitelmassa tulee olla selvitys hakijan koulutukseen
hakeutumisen perusteita ja valintaa tukevista erityisansioista. Kirjoitelmassa voi tuoda esille omia kansainvälisyyteen ja
monikulttuurisuuteen liittyviä kokemuksia ja näkemyksiä mutta myös pohtia aiheeseen liittyviä teemoja yleisemmällä
tasolla. Kirjoitelman voi kirjoittaa englanniksi tai suomeksi ja siinä tulee ilmoittaa hakijan koko nimi ja syntymäaika.
Soveltuvuuskokeeseen kutsuminen
Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan kahdeksankymmentä (80) hakijaa, joista enintään neljäkymmentä (40) vertausluvun
perusteella ja loput kirjoitelmassa esitetyin erityisperustein. Erityinen peruste on esimerkiksi pitkäaikainen opiskelu tai
työskentely monikulttuurisissa ympäristöissä ulkomailla ja/tai Suomessa. Erityisperustelut tulee esittää hakemukseen
liitettävässä kirjoitelmassa. Hakijat, joilla ei ole suomalaista ylioppilastutkintoa tai EB-, IB- tai Reifeprüfung-tutkintoa,
kutsutaan soveltuvuuskokeeseen pelkän kirjoitelman pistemäärän perusteella.
Soveltuvuuskokeisiin kutsuttavien luettelo julkaistaan tiedekunnan ilmoitustaululla ja internetissä viimeistään
24.5.2017. Kokeeseen kutsuttaville ja siitä karsiutuneille lähetetään tieto myös sähköpostitse. Hakijan on noudatettava
kutsussa annettuja ohjeita ja määräaikoja. Kaikki hakijat osallistuvat soveltuvuuskokeeseen Oulun yliopistossa.
Soveltuvuuskokeeseen kutsuttaessa kahden tai useamman henkilön saadessa saman pistemäärän ratkaistaan heidän
sijoittumisensa seuraavien kriteerien perusteella:
1) ylioppilastutkintotodistuksen seuraavien neljän aineen yhteenlaskettu pistemäärä: äidinkieli, vieras kieli (=A1-kieli:
englanti, saksa, ranska, espanja, venäjä), paras reaaliaine ja matematiikka
2) kirjoitelman pistemäärä.
Soveltuvuuskoe
Soveltuvuuskoe järjestetään 7.-8.6.2017. Soveltuvuuskokeeseen tulee ottaa mukaan virallinen henkilöllisyystodistus
(esim. ajokortti tai passi).
Soveltuvuuskoe koostuu seuraavista osioista: 1) kirjallinen koe ja 2) englanninkielinen yksilöhaastattelu.
Kirjallinen koe on 7.6.2017 klo 8.00-10.00 salissa L6 ja haastattelu 7.-8.6.2017 välisenä aikana.
Kirjallista koetta varten hakijat perehtyvät seuraavaan teokseen (kyseessä on painoasusta riippuen 160-230-sivuinen
teos, ei samanniminen artikkeli):
Osler, Audrey and Starkey, Hugh: Changing citizenship: democracy and inclusion in education. Maidenhead, England :
Open University Press, 2005.
Kirjallisen valintakokeen tarkoituksena on saada käsitys hakijan kyvystä analysoida ja jäsentää kirjassa käsiteltyjä aihealueita ja kokonaisuuksia. Kirjatentissä voi vastata englannin tai suomen kielellä.
Englanninkielisen yksilöhaastattelun tarkoituksena on selvittää hakijan soveltuvuus opetusalalle ja kasvatusalan kansainvälisiin tehtäviin. Haastattelussa pyritään saamaan kuva myös hakijan sosiaalisista taidoista ja englannin kielen
taidosta. Haastatteluun varataan kullekin hakijalle aikaa noin puoli tuntia. Tullakseen valituksi hakijan on saatava englanninkielisestä yksilöhaastattelusta vähintään 5 pistettä. Ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville varataan 11
aloituspaikkaa.
Lopullinen valinta suoritetaan seuraavien osakriteereiden perusteella:
Kirjakuulustelu

0-5
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Englanninkielinen yksilöhaastattelu
Yhteensä

0-10
0-15

Mikäli jokin osakoe puuttuu, hakija ei voi tulla hyväksytyksi koulutukseen.
Lopullisessa valinnassa kahden tai useamman henkilön saadessa saman pistemäärän ratkaistaan heidän sijoittumisensa
seuraavien kriteerien perusteella: 1) englanninkielinen yksilöhaastattelu, 2) kirjakuulustelu ja 3) ensimmäisen vaiheen
kirjoitelman pistemäärä.
Jos tämänkin jälkeen hakijat ovat tasapisteissä, kaikki hakijat hyväksytään.
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3.6 Varhaiskasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
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 VAKAVAkokeeseen: 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 perusteella 200 hakijaa. Soveltuvuuskokeisiin kutsuttavien määrästä varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville 160 paikkaa. Jotta hakija
voi tulla hyväksytyksi soveltuvuuskokeeseen, hänen tulee saada vähintään 30 % VAKAVA-kokeen enimmäispistemäärästä.
Soveltuvuuskokeisiin kutsuttavien luettelo julkaistaan tiedekunnan ilmoitustaululla ja internetissä viimeistään
18.5.2017. Kokeeseen kutsuttaville lähetetään tieto myös sähköpostitse. Hakijan on noudatettava kutsussa annettuja
ohjeita ja määräaikoja. Tarkemmat ohjeet soveltuvuuskokeesta lähetetään hakijalle soveltuvuuskoekutsun yhteydessä.
Soveltuvuuskoe järjestetään 30.5.-1.6.2017. Soveltuvuuskokeeseen on otettava mukaan henkilöllisyystodistus. Tällaisena käy esim. ajokortti tai passi.
Soveltuvuuskoe muodostuu ryhmätilanteesta, haastattelusta ja osaamisnäytteestä. Kokeen tarkoituksena on saada
käsitys hakijan soveltuvuudesta varhaiskasvatuksen koulutukseen.
Ryhmätilanne (0–5 p.)
Ryhmätilanteessa kiinnitetään huomiota hakijan vuorovaikutus- ja yhteistyövalmiuksiin, sekä luovaan, rohkeaan ja
avoimeen ilmaisuun.
Haastattelu (0-10 p.) ja osaamisnäyte (0-5 p.)
Haastattelutilanteessa tarkastellaan hakijan motivoituneisuutta, soveltuvuutta ja koulutettavuutta toimia lastentarhanopettajan tehtävissä sekä laaja-alaisesti muissa varhaiskasvatuksen asiantuntijatehtävissä. Haastattelun pohjana toimii
etukäteen soveltuvuuskoetta varten laadittu kirjoitelma. Kirjoitelma palautetaan kahtena kappaleena viimeistään
26.5.2017 mennessä. Ohjeet kirjoitelmaan tulevat osana soveltuvuuskoekutsua. Osaamisnäytteessä hakija tuo esiin
taidollista, taiteellista tai tiedollista osaamistaan.
Valintakokeeseen on otettava mukaan henkilöllisyystodistus. Tällaisena käy esim. ajokortti tai passi.
Koulutukseen valitaan hakijat seuraavista osakriteereistä muodostuvan yhteispistemäärän perusteella:
Pisteytys:
Ryhmätilanne
Osaamisnäyte
Haastattelu
Yhteensä

0-5
0-5
0-10
0-20

Mikäli jokin osakoe puuttuu, hakija ei voi tulla hyväksytyksi koulutukseen.
Hakijan on saatava soveltuvuuskokeen haastattelusta vähintään 5 pistettä tullakseen valituksi.
Kahden tai useamman hakijan saadessa saman pistemäärän hakijat asetetaan järjestykseen seuraavien kriteerien mukaisesti: 1. haastattelun pistemäärä, 2. ryhmätilanteen pistemäärä, 3. osaamisnäytteen pistemäärä, 4) VAKAVA-kokeen
raakapistemäärä. Jos tämänkin jälkeen hakijat ovat tasapisteissä, hyväksytään kaikki hakijat.
Saamenkielisten kiintiö
Varhaiskasvatuksen koulutukseen otetaan omana kiintiönään kaksi saamenkielistä opiskelijaa. Saamenkieliseksi katsotaan hakija, joka on kirjoittanut saamen A-kielenä ylioppilastutkinnossa tai joka on opiskellut saamen kieltä toisen as-
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teen ammatillisessa koulutuksessa. Jotta saamenkielinen hakija voi tulla hyväksytyksi soveltuvuuskokeeseen, hänen
tulee olla hakenut luokanopettajan yhteisvalinnassa ensisijaisesti Oulun yliopistoon ja hänen tulee saada vähintään 30 %
VAKAVA-kokeen enimmäispistemäärästä.
Tullakseen valituksi koulutukseen saamenkielisen hakijan tulee saada vähintään viisi pistettä haastattelusta. Mikäli
jokin osakoe puuttuu, hakija ei voi tulla hyväksytyksi koulutukseen.
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3.7 Musiikkikasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
Musiikkikasvatus ei osallistu VAKAVA-kokeeseen. Valinta on kaksivaiheinen. Valintakokeiden ensimmäisen vaiheen
valinnat järjestetään 26.-28.4.2017 ja toisen vaiheen valinnat 10.-12.5.2017.
Valintakokeen ensimmäiseen vaiheeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Toiseen vaiheeseen kutsutaan 45 hakijaa ensimmäisen vaiheen pistemäärän perusteella.
Ensimmäinen vaihe
 Vapaa säestys, piano (painotus lopullisessa pisteytyksessä)
 Säveltapailu

20%
10%

Toinen vaihe
 Ryhmätuokio ja haastattelu
 Musisointivalmiudet
 Aineisto- ja teoriakoe
 Pää- ja sivuinstrumentti

25%
15%
15%
15%

Hakija arvioidaan kussakin osakokeessa asteikolla 1–25. Hakija ei tule valituksi, jos jokin osakoe puuttuu tai jos 1.
vaiheen valinnan tulos jommassakummassa osakokeessa jää alle 11 pisteen.
Valintakokeeseen toiseen vaiheeseen kutsuttavien nimet julkistetaan viimeistään 02.05.2017 kasvatustieteiden tiedekunnan ilmoitustauluilla sekä internetissä. Kaikille valintakokeeseen kutsuttaville lähetetään myös sähköpostitse kutsu
tarkempine ohjeineen. Hakijan on noudatettava kutsussa annettuja ohjeita ja määräaikoja.
OSAKOKEET
1. VAIHE
Vapaa säestys. Helpohkon melodian säestämistä pianolla sointumerkeistä itse mukana laulaen. Tutun laulun soittamista
pianolla annetussa sävellajissa. Lautakunnan antaman melodian soinnuttamista helpoin soinnuin. Vapaaehtoinen improvisointinäyte. Tehtävät suoritetaan pianolla.
Säveltapailu. Sävellajien pääsointujen pohjalla liikkuvan tonaliteetin ja perusrytmiikan hallinta. Tehtävät ovat I kurssin
tasoa.
2. VAIHE
Ryhmätuokio ja haastattelu. (yhteensä n. 30 min). Ryhmätuokion tavoitteena on selvittää hakijan valmiuksia vuorovaikutustilanteessa.
Musisointivalmiudet. Hakija antaa näytteen käytännön musisointi- ja improvisointivalmiuksistaan bändisoittimilla,
vapaavalintaisilla soittimilla ja laulamalla. Hakija voi tuoda mukanaan oman soittimen.
Aineistokoe. Toteutetaan valintakoetilaisuudessa jaettavalla materiaalilla.
Teoriakoe. Kokeessa testataan musiikinteorian tietämystä sekä analyyttisiä ja satsinkirjoittamisen valmiuksia.
Instrumenttinäytteet. Näytteet annetaan vähintään kahdessa instrumentissa. Hakija voi halutessaan antaa näytteen
myös kolmannessa instrumentissa.
INSTRUMENTTINÄYTTEET
Mikäli ensimmäisenä instrumenttina on
1.
2.
3.

piano, pakollinen toinen instrumentti on laulu; lisäksi hakija voi antaa vapaaehtoisen näytteen kolmannessa
instrumentissa
laulu, pakollinen toinen instrumentti on piano; lisäksi hakija voi antaa vapaaehtoisen näytteen kolmannessa
instrumentissa
muu instrumentti, näyte on annettava lisäksi pianossa ja laulussa.
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1)

Kun ensimmäisenä instrumenttina on piano:

Hakija esittää pianolla
1.
2.
3.

yhden kappaleen klassisen musiikin alueelta
vapaavalintaisen läpikirjoitetun (kahdelle kädelle nuotinnettu) pianokappaleen
prima vista –tehtävän.

Hakija esittää kaksi laulua
1.
2.

klassinen laulu tai aaria 1500–1900 –luvulta
vapaavalintainen laulun, joka on muun kuin klassisen musiikin alueelta.

Toinen lauluista esitetään ilman säestystä. Säestyksen nuotit hakijan on lähetettävä siinä sävellajissa, jossa hän aikoo laulun esittää. Tehtävät esitetään ulkoa.
Muu instrumentti
Hakija voi halutessaan antaa näytteen yhden soittimen hallinnasta lisäsuorituksena. Ohjelmisto on
vapaa. Kolmannen instrumentin ohjelmistoa ei tarvitse esittää ulkoa.

2) Kun ensimmäisenä instrumenttina on laulu:
Hakija esittää kaksi laulua:
1.
2.

klassinen laulu 1500–1900 –luvulta, pianosäestyksellinen
vapaavalintainen laulu – voi säestää myös itse esim. pianolla tai kitaralla.

Säestyksen nuotit hakijan on lähetettävä siinä sävellajissa, jossa hän aikoo laulun esittää.
Tehtävät esitetään ulkoa.
Hakija esittää pianolla kaksi erityylistä läpikirjoitettua (kahdelle kädelle nuotinnettu) kappaletta. Näytteeseen sisältyy prima vista -tehtävä.
Hakija voi halutessaan antaa näytteen yhden soittimen hallinnasta lisäsuorituksena. Ohjelmisto on vapaa. Kolmannen instrumentin ohjelmistoa ei tarvitse esittää ulkoa.
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3) Kun ensimmäisenä instrumenttina on muu instrumentti: (Akustinen kitara, sähkökitara, -basso, rumpusetti, jousisoittimet, vaski- ja puupuhaltimet, harmonikka, kantele)
Hakija esittää kaksi vapaavalintaista kappaletta, jotka antavat kuvan hänen teknisistä ja tulkinnallisista taidoistaan. Toinen valmistelluista tehtävistä on soitettava ulkoa.
Hakija esittää pianolla kaksi erityylistä läpikirjoitettua (kahdelle kädelle nuotinnettu) kappaletta. Näytteeseen sisältyy prima vista -tehtävä.
Toisen instrumentin ohjelmistoa ei tarvitse esittää ulkoa
Hakija esittää kaksi laulua:
1.
2.

klassinen laulu 1500–1900 –luvulta, pianosäestyksellinen
vapaavalintainen laulu – voi säestää myös itse esim. pianolla tai kitaralla.

Säestyksen nuotit hakijan on lähetettävä siinä sävellajissa, jossa hän aikoo laulun esittää. Tehtävät esitetään ulkoa.

Mikäli muun instrumentin pistemäärä on huonompi kuin pakollisen instrumentin (piano tai laulu), sitä ei oteta huomioon.
Hakija ei tule valituksi, jos jokin osakoe puuttuu tai jos 1. vaiheen valinnan tulos jommassakummassa osakokeessa jää
alle 11 pisteen.
Hakijoiden päätyessä tasapisteisiin, järjestys määräytyy seuraavin kriteerein:
1.
2.
3.

Valintojen 2. vaiheen kokonaispisteet
Ryhmätuokiosta ja haastattelusta saadut pisteet
Arpa

SÄESTÄJÄN KÄYTTÄMINEN VALINTAKOKEESSA
Valintakokeen toiseen vaiheeseen osallistuvalla hakijalla on käytettävissään säestäjä laulun kokeessa (ensimmäinen tai
toinen instrumentti) sekä puhaltimen kokeessa (vain ensimmäinen instrumentti). Myös oman säestäjän käyttö on mahdollista. Jousisoittimen tehtävät soitetaan ilman säestystä. Mikäli hakijalla ei ole käytettävissä omaa säestäjää, tulee
säestykset lähettää etukäteen 5.5.2017 mennessä osoitteella: Oulun yliopisto, Musiikkikasvatuksen koulutus , PL
2000, 90014 Oulun yliopisto.
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3.8 Erityispedagogiikka, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
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 VAKAVAkokeeseen: 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 70
hakijaa. Soveltuvuuskokeeseen kutsuttavien määrästä varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville 49 paikkaa. Jotta hakija voi tulla hyväksytyksi soveltuvuuskokeeseen, hänen tulee saada vähintään 30 % VAKAVA-kokeen
enimmäispistemäärästä.
Soveltuvuuskokeeseen kutsuttavien luettelo julkaistaan tiedekunnan ilmoitustaululla ja internetissä viimeistään
18.5.2017. Kokeeseen kutsuttaville lähetetään tieto myös sähköpostitse. Hakijan on noudatettava kutsussa annettuja
ohjeita ja määräaikoja.
Soveltuvuuskoe järjestetään 7.-8.6.2017. Soveltuvuuskokeeseen on otettava mukaan henkilöllisyystodistus. Tällaisena
käy esim. ajokortti tai passi.
Soveltuvuuskoe muodostuu haastattelusta (1-10 p.), josta hakijan on saatava vähintään 5 pistettä tullakseen valituksi
koulutukseen. Kokeeseen kutsutut hakijat laativat haastattelua varten kahden sivun mittaisen kirjoitelman, jossa hakija
selvittää mm. koulutukseen hakeutumisensa perusteita, odotuksiaan koulutukselta sekä kuvailee omaa persoonaansa.
Kirjoitelma palautetaan yksikköön kahtena kappaleena viimeistään 26.5.2017 mennessä. Tarkemmat ohjeet lähetetään
soveltuvuuskoekutsun yhteydessä.
Kokeen tarkoituksena on saada käsitys hakijan motivaatiosta sekä soveltuvuudesta perusopetuksen pedagogisiin ja
erityispedagogiikan tehtäviin. Erityistä huomiota kiinnitetään sosiaaliseen kompetenssiin ja kohtaamisen valmiuksiin.
Valinnan lopullinen tulos
Lopullisessa valinnassa otetaan huomioon ylioppilastutkinnon matematiikan ja äidinkielen arvosanat sekä haastattelun
pistemäärä. Hakijan on saatava soveltuvuuskokeen haastattelusta vähintään 5 pistettä tullakseen valituksi koulutukseen.
Ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville varataan 14 aloituspaikkaa.
Yo-tutkinnon matematiikan ja äidinkielen arvosanat pisteytetään seuraavasti:

Laaja matematiikka
Yleinen
matematiikka/äidinkieli

A
0,5
0

B
0,5
0

C
0,5
0

M
1
0,5

E
1
1

Katso EB-, IB- ja Reifeprüfung-tutkinnon arvosanojen rinnastus ylioppilastutkintoon tämän oppaan luvusta 3.9.
Koulutukseen valitaan hakijat seuraavista osakriteereistä muodostuvan yhteispistemäärän perusteella:
Pisteytys:
Ylioppilastutkinnon laajan matematiikan arvosana
Ylioppilastutkinnon yleisen matematiikan arvosana
Ylioppilastutkinnon äidinkielen arvosana
Haastattelu
Yhteensä

0,5-1p.
0-1p.
0-1 p.
1-10 p.
1-12 p.
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Kahden tai useamman hakijan saadessa saman pistemäärän heidän sijoittumisensa ratkaistaan seuraavien kriteereiden
perusteella: 1. haastattelun pistemäärä, 2. ylioppilastutkinnon äidinkielen arvosana 3. ylioppilastutkinnon yleisen tai
laajan matematiikan arvosana. Jos tämänkin jälkeen hakijat ovat tasapisteissä, kaikki hakijat hyväksytään.
Saamenkielisten kiintiö:
Erityispedagogiikan koulutukseen otetaan omana kiintiönään kaksi saamenkielistä opiskelijaa. Saamenkieliseksi katsotaan hakija, joka on kirjoittanut saamen A-kielenä ylioppilastutkinnossa tai joka on opiskellut saamen kieltä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Jotta saamenkielinen hakija voi tulla hyväksytyksi soveltuvuuskokeeseen, hänen
tulee saada vähintään 30 % VAKAVA-kokeen enimmäispistemäärästä.
Tullakseen valituksi koulutukseen, saamenkielisen hakijan tulee saada vähintään viisi pistettä haastattelusta.
Mikäli jokin soveltuvuuskokeen osakoe puuttuu, hakija ei voi tulla hyväksytyksi koulutukseen. (Tarkennus lisätty
20.3.2017).
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3.9 EB-, IB-, ja Reifeprüfung-tutkinnon arvosanojen pisteitys

EB-, IB- ja Reifeprüfung-tutkinnon arvosanat rinnastetaan ylioppilastutkintoon seuraavasti:
EB-tutkinto
Matematiikka
10,00-9,50
9,45-8,50

Muu ainekohtainen koe
10,00-9,00
8,95-8,00

IB-tutkinto

7 excellent
6 very good

Reifeprüfung-tutkinto
(aineissa, joissa suoritetaan
kirjalliset kokeet)
15-13 pistettä
12-10 pistettä

8,45-7,00

7,95-7,00

5 good

9-8 pistettä

6,95-6,00
5,95-5,00
4,95-4,00

6,95-6,00
5,95-5,00
4,95-4,00

4 satisfactory
3 mediocre
2 poor

7 pistettä
6-5 pistettä
4 pistettä
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4. VALINNAN TULOS JA OIKAISUN HAKEMINEN
Voit tarkastella omien valintojen etenemistä kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Yhteishaun valintojen tulokset
julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 30.6.2017.
Sinulle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa yhteishaussa mukana olevista koulutuksista, vaikka tämä voisi valintapisteiden perusteella olla hyväksyttävissä useampaankin kohteeseen. Tarjottava paikka perustuu hakulomakkeella annettuun
hakutoivejärjestykseen. Paikka tarjotaan korkeimmalle priorisoidusta koulutuksesta, johon voi tulla hyväksytyksi valintapisteiden perusteella. Alemmas priorisoidut hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti.
Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 14.7.2017 klo 15.00 mennessä.
Jos valituksi tullut hakija ottaa kesän 2017 valinnoissa syksyllä 2017 alkavasta koulutuksesta paikan vastaan, häntä ei
jatkossa enää katsota ensikertalaiseksi niissä hakukohteissa, joissa varataan aloituspaikkoja ensikertalaisille. Näihin
hakukohteisiinkin voi jatkossa hakea alan vaihtajana tai korkeakoulututkinnon suorittaneena.
Seuraa tarkasti hyväksymisilmoituksen ohjeita paikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta!
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.

Sinulla on mahdollisuus saada selvitys siitä, miten pistemäärä on kohdallasi muodostunut. Tuloksia voi tiedustella Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta. Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, ota yhteyttä yliopistoon. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Oikaisupyyntö tehdään erikseen mahdollisen esivalinnan ja lopullisen valinnan osalta.
Oikaisupyynnössä hakija ilmoittaa kirjallisesti
 nimensä ja kotikuntansa; jos oikaisua pyytävän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisupyynnön laatijana on joku muu henkilö, oikaisupyynnössä on ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta,
 postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua pyytävälle voidaan toimittaa. Oikaisupyynnössä voi ilmoittaa myös sähköpostiosoitteen mainittua tarkoitusta varten
 mitä päätöstä hän pyytää oikaistavaksi,
 mitä kohtaa päätöksestä hän pyytää oikaistavaksi tai
 miten päätöstä tulisi hänen mukaansa oikaista ja
 millä perusteilla päätöstä tulisi oikaista hänen pyytämällään tavalla.
Oikaisupyynnön liitteeksi tulee liittää päätös, johon oikaisua haetaan sekä mahdolliset perusteluita tukevat asiakirjat.
Yliopistot eivät käsittele yhteishaussa hyväksytyksi tulleen hakijan oikaisupyyntöä, jos se koskee hakutoivejärjestyksessä alemmaksi asetettua hakukohdetta.
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
Mikäli hyväksyminen perustuu hakemuksessa virheellisesti annettuihin tietoihin tai hakija ei saa vaadittua tutkintotodistusta, hyväksyminen perutaan.
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5

MUUTA

5.1 Yleisiä ohjeita
Valintakokeisiin voivat osallistua vain ne hakijat, jotka ovat tallentaneet sähköisen hakemuksen määräaikaan mennessä.
Kasvatustieteiden tiedekunnan valintakokeet pidetään Linnanmaan kampuksella. Koepaikalle on hyvä saapua hyvissä
ajoin ennen kokeen alkua. Ota valintakokeeseen mukaan tavalliset kirjoitusvälineet sekä virallinen henkilöllisyystodistus (virallinen henkilökortti, passi), ajokortti tai kuvallinen Kela-kortti. Jos sinulla ei
vielä ole em. henkilöllisyystodistusta, hanki sellainen hyvissä ajoin ennen koetta. Koulujen oppilaskuntien kortit tms.
eivät ole virallisia henkilöllisyystodistuksia. Pyydä valintakokeessa todistus kokeeseen osallistumisesta, jos arvelet
tarvitsevasi todistusta myöhemmin.
Valintakokeisiin osallistuminen on maksutonta. Yliopisto ei järjestä eikä välitä majoituspalvelua valintakokeisiin tuleville. Yliopisto ei myöskään korvaa matkakustannuksia valintakokeisiin osallistuville.
Kaikki hakemuksensa määräaikana toimittaneet hakijat osallistuvat ilman eri kutsua (ensimmäisen vaiheen) valintakokeeseen seuraavissa koulutuksissa:





kasvatustieteet, opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
erityispedagogiikka, opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
luokanopettaja, opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
varhaiskasvatus, opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma

Hakijat kutsutaan valintakokeeseen seuraavissa koulutuksissa:



Intercultural Teacher Education, opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
musiikkikasvatuksen koulutus, opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma

Kaikkien opettajankoulutusten valinta on kaksivaiheinen. Toisen vaiheen soveltuvuuskokeeseen kutsuttaville lähetetään
erillinen kutsu. Hakijan on noudatettava kutsussa annettuja ohjeita ja määräaikoja.
Valintakoesalit
VAKAVA-koe on 3.5.2017 klo 13.00-15.00. Koe järjestetään luentosaleissa yliopiston keskusaulan läheisyydessä.
Kokeeseen osallistuvat ohjataan keskusaulassa olevasta infopisteestä oikeisiin saleihin. Kokeeseen osallistuvien on
oltava paikalla hyvissä ajoin ennen kokeen alkua.
Kasvatustieteiden koulutuksen valintakoe on 22.5.2017 klo 9.00-13.00 salissa L1 yliopiston keskusaulassa.
Intercultural Teacher Education -koulutuksen kirjallinen koe pidetään 31.5.2017 klo 8.00-10.00 salissa L6.
Oulun kampuksen kartta on löydettävissä verkosta sivulta http://www.oulu.fi/kartat/index.html
Keskustasta Linnanmaalle liikennöivät bussit löytyvät verkosta sivulta:
http://www.oulunjoukkoliikenne.fi/pysakkikohtaiset-yhdistelmaaikataulut
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5.2 Erityisjärjestelyt
Hakija voi tietyin perustein hakea erityisjärjestelyjä valintakokeisiin toimittamalla hakemuksen Oulun yliopiston hakijapalveluihin 20.4.2017 klo 15.00 mennessä. 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 koskevat erityisjärjestelyt
Jos hakija tarvitsee erityisjärjestelyitä VAKAVA-kokeessa, on hakijan tai häntä avustavan henkilön tehtävä hakemus
siihen yliopistoon, jossa hän osallistuu VAKAVA-kokeeseen. VAKAVA-koetta koskevissa erityisjärjestelyissä noudatetaan yhteisiä valtakunnallisia ohjeita (www.helsinki.fi/vakava/erityisjarjestelyt.htm).
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 kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden asteella ei ole merkitystä. Todistukseksi erityisjärjestelyjen tarpeesta hyväksytään myös ylioppilastutkintolautakunnan erityisjärjestelypäätös.
Lisätietoa
sähköpostitse study.education@oulu.fi
puhelimitse 0294 483724 tai 0294 483641
Lisätietoa esteettömästä opiskelusta Oulun yliopistossa löydät myös osoitteesta
www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/hyvinvointi/esteetonopiskelu.
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5.3 SORA-lainsäädäntö opiskelijaksi ottamisen rajoituksista alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi
Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset korkeakouluihin
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.
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LISÄTIETOJA

Valintaan liittyviä lisätietoja saa kasvatustieteiden tiedekunnasta
puh. 0294 483724 tai 0294 483641
Musiikkikasvatuksen koulutuksen valinnoista puh. 0294 484580
sähköpostitse study.education@oulu.fi
tiedekunnan verkkosivustolta http://www.oulu.fi/ktk/opiskelijavalinta
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