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Opetettavat aineet humanistisessa
tiedekunnassa (peruskoulu ja lukio)
•

Reaaliaineet:
•

Filosofia
•

•

Historia
•

•

filosofian kandi- ja maisteriohjelma
historian kandi- ja maisteriohjelma

Katsomusaineet:
•

Elämänkatsomustieto
•

•

Uskonto, evankelis-luterilainen
•

•

filosofian kandiohjelma (opintoja viidestä eri koulutusohjelmasta)
kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma (opintosuunta: uskontotiede) ja
kulttuuriperinnön maisteriohjelma (opintosuunta: uskontotiede)

Uskonto, islam
•

kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma (opintosuunta: islamin
aineenopettajakoulutus) ja alue- ja kulttuurintutkimuksen
maisteriohjelma (opintosuunta: islamin tutkimus,
aineenopettajakoulutus)

Humanistinen tiedekunta
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Opetettavat aineet humanistisessa
tiedekunnassa (peruskoulu ja lukio)
• Vieraat kielet:
•

Englanti
•

•

Espanja
•

•

kielten kandi- ja maisteriohjelma

Kiina
•

•

kielten kandi- ja maisteriohjelma

Japani
•

•

kielten kandi- ja maisteriohjelma

Italia
•

•

kielten kandiohjelma ja englannin kielen ja kirjallisuuden
maisteriohjelma

kielten kandi- ja maisteriohjelma

Latina
•

kielten kandi- ja maisteriohjelma

Humanistinen tiedekunta
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Opetettavat aineet humanistisessa
tiedekunnassa (peruskoulu ja lukio)
•

Portugali
•

•

Ranska
•

•

kielten kandi- ja maisteriohjelma

Venäjä
•

•

kielten kandi- ja maisteriohjelma

Saksa
•

•

kielten kandi- ja maisteriohjelma

kielten kandi- ja maisteriohjelma

Viro
•

kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (opintosuunta:
suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit, erikoistuminen Viron kieleen
ja kulttuuriin) ja suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja
kulttuurien maisteriohjelma (opintosuunta: Viron kieli ja kulttuuri)

Humanistinen tiedekunta
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Opetettavat aineet humanistisessa
tiedekunnassa (peruskoulu ja lukio)
•

Kotimaiset kielet:
•

Ruotsi toisena kotimaisena kielenä
•

•

kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (opintosuunta:
pohjoismaiset kielet, ruotsi toisena kotimaisena kielenä) ja
pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma
(opintosuunta: pohjoismaiset kielet)

Äidinkieli ja kirjallisuus / suomi toisena ja vieraana kielenä (S2)
•

•
•
•
•

kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (opintosuunnat:
suomen kieli, SKK, suomalais-ugrilaiset kielen ja kulttuurit
(suomalais-ugrilainen kielentutkimus), kotimainen kirjallisuus, nordisk
litteratur) tai
taiteiden tutkimuksen kandiohjelma (opintosuunta: yleinen
kirjallisuustiede) ja
suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien
maisteriohjelma (opintosuunnat: suomen kieli, Suomen kieli ja
kulttuuri, suomalais-ugrilainen kielentutkimus) tai
kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma (opintosuunnat:
kotimainen kirjallisuus, yleinen kirjallisuustiede) tai
taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma (opintosuunta: yleinen
kirjallisuustiede)

Humanistinen tiedekunta
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Opetettavat aineet humanistisessa
tiedekunnassa (peruskoulu ja lukio)
• Modersmål och litteratur
•

kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma
(opintosuunnat: nordiska språk (svenska som
modersmål), nordisk litteratur, kotimainen kirjallisuus)
tai

•

taiteiden tutkimuksen kandiohjelma (opintosuunta:
yleinen kirjallisuustiede) ja

•

pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma
(opintosuunnat: nordiska språk (svenska som
modersmål), nordisk litteratur) tai

•

kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma
(opintosuunta: yleinen kirjallisuustiede, kotimainen
kirjallisuus) tai

•

taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma (opintosuunta:
yleinen kirjallisuustiede)

Humanistinen tiedekunta
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Opetettavat aineet humanistisessa
tiedekunnassa (peruskoulu ja lukio)
• Suomi toisena kotimaisena kielenä (finska)
•

kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma
(opintosuunnat: suomen kieli, Suomen kieli ja kulttuuri,
suomalais-ugrilaiset kielen ja kulttuurit (suomalaisugrilainen kielentutkimus), kotimainen kirjallisuus,
nordisk litteratur) tai

•

taiteiden tutkimuksen kandiohjelma (opintosuunta:
yleinen kirjallisuustiede)

www.helsinki.fi/yliopisto
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Kelpoisuuden antava aineenhallinta
humanistisen tiedekunnan
opetettavissa aineissa
• Kustakin opetettavasta aineesta väh. 60 op:n
laajuiset perus- ja aineopinnot
-> aineenhallinta peruskouluun
• Ensimmäisestä opetettavasta aineesta lisäksi
väh. 60 op:n laajuiset syventävät opinnot
-> aineenhallinta myös lukioon
• Toisesta opetettavasta aineesta riittää väh. 60 op
laajuiset perus- ja aineopinnot myös lukioon
www.helsinki.fi/yliopisto
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Aineenhallinnan erikoistapauksena
yhdistelmäaineet (1/2)
• Äidinkieli ja kirjallisuus = suomi toisena ja vieraana
kielenä
•
•

S2-aineenopettajille ei erillisiä kelpoisuusvaatimuksia
-> samat vaatimukset kuin äidinkielen ja kirjallisuuden
aineenhallinnassa
Vaaditaan:
•

kieliainetta 60 op (suomen kieli, Suomen kieli ja kulttuuri tai
suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit, erikoistuminen
suomalais-ugrilaiseen kielentutkimukseen),
kirjallisuusainetta 60 op (kotimainen kirjallisuus, yleinen
kirjallisuustiede tai nordisk litteratur),
lukiotason kelpoisuuteen jommastakummasta myös
syventävät opinnot (väh. 60 op) ja
puheviestinnän opinnot 10 op

•
•
•
•
•

KOK-451 Puheviestintä I, 5 op
KOK-452 Puheviestintä II, 5 op

Humanistinen tiedekunta
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Vaadittavat suomen kielen opinnot:
SKK ja suomalais-ugrilaiset kielet ja
kulttuurit
• Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijat: suoritettava
määrätyt suomen kielen opinnot osana Suomen
kielen ja kulttuurin opintoja (ks. Opiskelijan ohjeet)
(valinnaisten opintojen opiskelijat suorittavat 15 op
täydentäviä opintoja)
• suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien,
suomalais-ugrilaiseen kielentutkimukseen
erikoistuneet opiskelijat: täydentävät opinnot
suomen kielessä (ks. Opiskelijan ohjeet) (valinnaisten
opintojen opiskelijat eivät voi saada äidinkielen ja
kirjallisuuden opettajan kelpoisuutta edes täydentävillä
opinnoilla)

Humanistinen tiedekunta
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Aineenhallinnan erikoistapauksena
yhdistelmäaineet (2/2)
• Modersmål och litteratur:
•

Yhdistelmäaine, jossa vaaditaan:
•

ruotsin kieltä 60 op (nordiska språk, svenska som
modersmål),

•

kirjallisuusainetta 60 op (nordisk litteratur, yleinen
kirjallisuustiede tai kotimainen kirjallisuus)

•

(ei erillisiä puheviestinnän opintoja)

• Finska (suomi toisena kotimaisena kielenä)
•

Vaaditaan ruotsin kielen taito

•

Vaaditaan:
•

kieliainetta 60 op (suomen kieli, Suomen kieli ja kulttuuri tai
suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit, erikoistuminen
suomalais-ugrilaiseen kielentutkimukseen),

•

kirjallisuusainetta 30 op (vain perusopinnot)

Humanistinen tiedekunta
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Aineenopettajan HuK-tutkintorakenne
(180 op)
Opinnot
jakautuvat eri
ohjelmissa eri
tavoin, esim.:
- Koulutusohjelman yhteiset
perusopinnot
- Oman
opintosuunnan
perusopinnot
- Oman
opintosuunnan
aineopinnot

Koulutusohjelman
opinnot
90-105 op

(Vähintään yksi 30 laajuinen
kokonaisuus tai kaksi 15 op:n
laajuista kokonaisuutta)

Opetettavan
aineen opinnot
(ensimmäinen ja
toinen opetettava
aine) suoritetaan
kandintutkintoon

Aineopinnot
30 op

Perusopinnot
30 op

Orientoivat opinnot 2 op
Äidinkieli 3 op
2. kotimainen kieli 3 op
Vieras kieli 4 op
Opiskelijan digitaidot 3 op

Valinnaiset opinnot
(toiselta tieteenalalta) 60-75 op

Yhteiset kieli- ja
viestintäopinnot

Tyypillisesti toisen
opetettavan aineen opinnot

15 op

www.helsinki.fi/yliopisto

Muut valinnaiset
opinnot
(tarvittaessa)
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Aineenopettajan FM-tutkintorakenne
(120 op)

Syventävät opinnot
60 op
(sisältäen
maisterintutkielman
30 op)

Koulutusohjelman
opinnot 60 op

Opettajan
pedagogiset
opinnot

60 op

Pakollinen
kokonaisuus 60 op
www.helsinki.fi/yliopisto

Huomioitavia rajoituksia pedagogisten
opintojen haussa ja opinto-oikeudessa
• Pedagogisiin opintoihin voi hakea vain, jos 60 op:n
pedagogiset opinnot mahtuvat maisterintutkintoon
•
•

Syventävien opintojen laajuus oltava tällöin 60 op
Esimerkiksi kääntämisen ja tulkkauksen
maisteriohjelmasta ei ole mahdollista saada opettajan
kelpoisuutta, koska pedagogiset opinnot eivät mahdu
tutkintoon

•

Valmistumisen jälkeen voi hakea erillisiin pedagogisiin
opintoihin

• Pedagogisten opintojen haussa haetaan tietyn
opetettavan aineen kiintiössä
-> pedagogisten opintojen oikeus liittyy ko. aineeseen
-> jos vaihtaa opintosuuntaa, pedagogisiin opintoihin
tulee hakea uudelleen
www.helsinki.fi/yliopisto
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Aineyhdistelmät
•

Vähintään yksi opetettava aine = oma opintosuunta
(pääaine)
Toisena opetettavana aineena voi olla mikä tahansa
opetettava aine

•
•

•

Kielten opettajien viroissa opetettavien aineiden
yhdistelmänä useimmiten kaksi kieliainetta
•

•
•

Joskus epätavallisella aineyhdistelmällä saattaa olla työllistävä
vaikutus

Kelpoisuuden kannalta ei ole määrätty tiettyjä
aineita/yhdistelmiä, ennemminkin kouluissa vallitseva käytäntö

Historian opettajalla kannattaa edelleen olla toisena
opetettavana aineena yhteiskuntaoppi (60 op,
valtiotieteellinen tiedekunta, ks. Opiskelijan ohjeet)
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus riittää
pääsääntöisesti työllistymiseen
www.helsinki.fi/yliopisto

16

Aineenhallinta opetusharjoitteluihin
• Pedagogisiin opintoihin kuuluu kaksi
opetusharjoittelua
• Harjoittelujen ja niihin liittyvien ainedidaktiikan
opintojen suorittamiseen täytyy olla riittävä
aineenhallinta = täytyy olla suoritettuna tietty
määrä vaadittavia opintoja opetettavassa
aineessa
• Opetusharjoittelua tai ainedidaktiikkaa ei voi aloittaa,
jos aineenhallinta ei ole kunnossa
• Suoritusten tulee näkyä Sisussa, kun
opetusharjoitteluun ilmoittautuminen päättyy
• Aineenhallinnan täyttyminen tarkistetaan
humanistisessa tiedekunnassa
www.helsinki.fi/yliopisto
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Aineenhallinta opetusharjoitteluihin
•

Aineenhallintaraja kaikkia harjoitteluja varten:
•

Vähintään 150 op kandintutkintoon kuuluvia opintoja,

•

Sisältäen oman opintosuunnan (ensimmäisen opetettavan
aineen) perus- ja aineopinnot lukuun ottamatta
kandidaatintutkielmaa ja siihen liittyvää seminaaria

•

Toisen opintosuunnan (toisen opetettavan aineen)
aineenhallintaraja: ko. opintosuunnan perus- ja aineopinnot

•

Opetettavissa aineissa äidinkieli ja kirjallisuus / S2 sekä
modersmål och litteratur:
•

Täytyy olla suoritettuna sekä kieli- että kirjallisuusaineen
perus- ja aineopinnot

•

Oman opintosuunnan aineopintoihin kuuluvan
kandidaatintutkielman ja siihen liittyvän seminaarin tai
puheviestinnän opintojen ei kuitenkaan tarvitse olla tehtynä
www.helsinki.fi/yliopisto
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Opettajien työllistyminen
• Opettajia tarvitaan, mutta työllistyminen riippuu
myös tilanteesta ja aineyhdistelmistä
• Opettajaksi ole yhtä oikeaa reittiä
• Myös perus- ja lukio-opetukseen suuntautuneiden
kannattaa pitää vaihtoehdot avoinna
aikuiskoulutuksen puolella
• Lisäksi monilla muillakin aloilla on hyötyä opettajan
pedagogisista opinnoista, esimerkiksi museolehtorin
työssä, hallinnollisissa töissä ja yrityksissä

www.helsinki.fi/yliopisto
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Lisätietoa
• Lisätietoa Opiskelijan ohjeissa:
•
•

Yleistietoa aineenopettajan kelpoisuudesta
Luettelo opetettavista aineista (peruskoulu ja lukio)

• Tietoa hausta pedagogisiin opintoihin HY:n verkkosivuilla
• Kysymykset:
•

•
•

Aineenhallinta, opetettavat aineet humanistisessa
tiedekunnassa, aineenopettajan tutkintorakenne
-> metsatalo-student@helsinki.fi
Haku pedagogisiin opintoihin:
-> hakijapalvelut@helsinki.fi
Pedagogisten opintojen rakenne ja suorittaminen,
opetusharjoittelut
-> siltavuori-student@helsinki.fi
www.helsinki.fi/yliopisto
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Kiitos!
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