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ERILLISET RINNASTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISET 
OPETTAJAN KELPOISUUSOPINNOT



• Tavoitteena etsiä pysyvämpiä käytäntöjä ulkomailla opettajan tutkinnon suorittaneiden 
pätevöittämiseksi suomalaisille työnarkkinoille ja kehittää kohderyhmälle suunnattujen 
täydentävien opintojen mahdollisuuksia Helsingin yliopistossa.

• Kevään 2023 erillishaku on jatkoa Pätevänä töihin -hankkeessa lukuvuosina 2021-2023 
pilotoitaville Kasvatusalan kelpoisuuteen johtaville opintopoluille.  

• Kevään 2023 hakua ja lukuvuonna 2023-2024 toteutettavia opintoja suunniteltu 
aiempien vastaavien hankkeiden ja niissä kerättyjen kokemusten pohjalta.

• Kevään 2023 haun kohderyhmä:

Opinnot on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet opettajan tutkinnon muualla kuin Suomessa, ja jotka 
ovat saaneet tutkinnostaan Opetushallituksen rinnastamispäätöksen, jossa on määritelty täydentäviä 
opintoja.

Kevään 2023 haussa voi hakea suorittamaan rinnastamispäätöksen edellyttämiä suomenkielisiä 
kasvatustieteellisen tiedekunnan järjestämiä varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan, 
erityisopettajan ja aineenopettajan opintoja.

Tässä haussa ei voi hakea suorittamaan opetettavan aineen täydentäviä opintoja.
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TAUSTAA
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VALINTAPERUSTEET 
KEVÄT 2023



1. Voit hakea opintoihin, jos sinulla on muualla kuin Suomessa suoritettu opettajan 

tutkinto sekä tästä tutkinnosta Opetushallituksen rinnastamispäätös, jossa 

edellytetään täydentävien opintojen suorittamista. 

• Luokanopettajan, aineenopettajan ja erityisopettajan täydentäviin opintoihin hakeutuvalla tulee olla rinnastus

ylempään korkeakoulututkintoon.

• Varhaiskasvatuksen opettajan täydentäviin opintoihin hakeutuvalla tulee olla rinnastus kasvatustieteen kandidaatin

tutkintoon tai rinnastus kasvatustieteen maisterin tutkintoon sekä Suomessa suoritetut kasvatustieteen perus- ja

aineopinnot.

• Täydennettävää pedagogisissa opinnoissa saa olla enintään 30 op ja kasvatustieteellisissä kelpoisuusopinnoissa

enintään 30 opintopistettä.

• Täydentäviin peruskoulun ja lukion pedagogisiin opintoihin hakeutuvilla tulee lisäksi olla rinnastamispäätös

opetettavasta aineesta. Mikäli henkilöllä on täydennettävää opetettavassa aineessa:

o ja ko. ainetta opetetaan Suomessa peruskoulussa, rinnastuksen opetettavassa aineessa tulee olla vähintään 60 op.

Perusopetuksen oppiaineet | Opetushallitus (oph.fi)

o ja jos ainoana opetettavana aineena on filosofia tai psykologia, rinnastuksen opetettavassa aineessa tulee olla vähintään

120 op (lukiokelpoisuus), koska kyseisiä aineita ei opeteta perusopetuksessa. Lukion oppiaineet | Opetushallitus (oph.fi)

• Täydentäviin aikuisopetuksen aineenopettajan opintoihin hakutuvilla tulee olla suoritettuna opetettavassa aineessa

vähintään 60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot (aikuisopetukseen suuntatuvilta ei

edellytetä opetettavasta aineesta vastaavuustodistusta).

10/11/2022 4

HAKUKELPOISUUS

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetus/perusopetuksen-oppiaineet
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/lukiokoulutus/lukion-oppiaineet


2. Voit hakea opintoihin, jos suomen kielen taitosi on vähintään yleisen kielitutkinnon

tasoa 4 (B2) vastaavalla tasolla testin kaikissa osa-alueissa.

Tavat osoittaa suomen kielen taso:

• Yleinen kielitutkinto (YKI) taso 4 (tai ylempi) testin kaikissa osa-alueissa

• Suomen kielellä suoritettu alempi ja/tai ylempi korkeakoulututkinto

• Suomen kielellä suoritettu toisen asteen tutkinto

• Suomen kielellä suoritettu peruskoulun päättötodistus

• Valtionhallinnon kielitutkinto (VKT) taso hyvä tai erinomainen suullisessa ja kirjallisessa

osakokeessa
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HAKUKELPOISUUS



• Opiskelijoiden valinta perustuu valintamenettelyyn, joka on yksivaiheinen. 

• Kaikki hakukelpoisuuden ehdot täyttävät hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen.  

• Lopullinen valinta tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella. 

• Soveltuvuuskoe toteutetaan ryhmähaastatteluna valintaryhmittäin.

• Ryhmähaastattelut pidetään Helsingissä 25.-26.4.2023. Hakija osallistuu haastatteluun 
yhtenä päivänä. Haastattelun ajankohtaa ei ole mahdollista vaihtaa.

• Soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0–30. Arviointikohteita on kolme. Jokainen 
arviointikohde pisteytetään asteikolla 0–10. Kokeessa arvioidaan:

1. Hakijan motivaatiota

2. Hakijan koulutettavuutta kasvatus- ja opetusalan tehtäviin

3. Hakijan sitoutuneisuutta

• Jotta hakija voi tulla valituksi, hänen on saatava kustakin arvioitavasta osa-alueesta 
vähintään 2 pistettä. 
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SOVELTUVUUSKOE



• Erillisopintoihin voidaan kevään 2023 haussa valita enintään 20 opiskelijaa. 

• Erillishaussa on neljä valintaryhmää. Valintaryhmä, johon haetaan, määräytyy 
rinnastamispäätöksen perusteella. Samalla hakukierroksella voi hakea vain yhdessä 
valintaryhmässä.

• Suluissa on mainittu kussakin valintaryhmässä valittavien erillisten opiskelijoiden 
enimmäismäärät:

‒ Varhaiskasvatuksen opettajat (4)

‒ Luokanopettajat (4)

‒ Erityisopettajat (4)

‒ Peruskoulu- ja lukio-opetukseen suuntautuvat aineenopettajat (5) ja aikuisopetukseen 
suuntautuvat (3).

• Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

‒ Osoitat hakukelpoisuutesi annettuun määräaikaan mennessä

‒ Täytät hakemuksen hakuajan (6.2.-24.2.2023) puitteissa ja toimitat tarvittavat liitteet 3.3.2023 klo 
15.00 mennessä (todistuksen yleisestä kielitutkinnosta voi toimittaa 6.4.2023 klo 15 mennessä)

‒ Sinut kutsutaan valintakokeisiin ja suoritat kokeen hyväksytysti

• Valintaperusteet kokonaisuudessaan löytyvät HY:n verkkosivuilta.
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VALINTA

https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta/opiskelu-ja-opetus/tutkintoa-taydentavat-ja-erilliset-koulutukset-ja-opinnot/opettajan-kelpoisuuksia-tuottavat-opinnot/erilliset-rinnastamispaatoksen-mukaiset-opettajan-kelpoisuusopinnot


• Opintoihin haetaan täyttämällä hakuaikana haun verkkosivuille lisättävä hakulomake ja 
toimittamalla liitteet määräaikaan mennessä.

• Hakuaika: 6.2.2023 klo 8.00 – 24.2.2023 klo 15.00

• Toimitettavat liitteet lisätään hakulomakkeelle:

‒ Todistus ulkomailla suoritetusta opettajan tutkinnosta suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi käännettynä.

‒ Opetushallituksen rinnastamispäätös ulkomailla suoritetusta opettajan tutkinnosta.

‒ Todistus vähintään yleisen kielitutkinnon tasoa 4 vastaavasta suomen kielen taidosta. 
Muut tavat osoittaa riittävä suomen kielen taito on mainittu dialla 5.

• Liitteitä voi täydentää 3.3.2023 klo 15 mennessä (todistuksen yleisestä kielitutkinnosta voi
toimittaa 6.4.2023 klo 15.00 mennessä).

‒ Hakuajan jälkeen toimitettavat liitteet lähetetään salatulla sähköpostilla osoitteeseen kati.e.jarvinen@helsinki.fi

‒ Salatun viestin lähettämiseen käytetään Securemail-suojausta. Mene osoitteeseen: https://securemail.helsinki.fi
Kirjoita sähköpostiosoitteesi sekä varmenne niille varattuihin kenttiin ja valitse “continue”, jonka jälkeen pääset
kirjoittamaan viestin sekä lisäämään liitteet. Kirjoita viestin otsikoksi: “Haku erillisiin rinnastamispäätöksen mukaisiin
opintoihin/liitteet/oma nimesi”

• Soveltuvuuskokeet pidetään Helsingissä 25.-26.4.2023. Haastatteluun kutsuttaville lähetetään 
tiedot sähköpostitse viimeistään 14.4.2023.

• Lopullisen valinnan tulokset ilmoitetaan hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan 
sähköpostiosoitteeseen 10.5.2023 mennessä.
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OPINTOIHIN HAKEMINEN JA TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT

https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta/opiskelu-ja-opetus/tutkintoa-taydentavat-ja-erilliset-koulutukset-ja-opinnot/opettajan-kelpoisuuksia-tuottavat-opinnot/erilliset-rinnastamispaatoksen-mukaiset-opettajan-kelpoisuusopinnot
mailto:kati.e.jarvinen@helsinki.fi
https://securemail.helsinki.fi/
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OPINTOJEN SISÄLTÖ 
JA TOTEUTUS



• Opintoihin valitut opiskelijat saavat erillisoikeuden kasvatustieteellisen tiedekunnan 
järjestämiin rinnastamispäätöksen mukaisiin pedagogisiin ja kasvatustieteellisiin 
kelpoisuusopintoihin, opinto-oikeus on voimassa kaksi vuotta. 

• Rinnastamispäätöksen edellyttämät kelpoisuusopinnot ovat maksuttomia. Matka- ja 
muista mahdollisista kustannuksista opiskelija vastaa itse. Opiskelijaetuja, kuten 
ateriaetua tai opiskelijakorttia ei ole mahdollista saada opintojen aikana.

• Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alkaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma 
rinnastamispäätökseen ja suomen kielen taitotasoon perustuen.

• Opinnot suoritettuaan opiskelija toimittaa kootuista opinnoista opintosuoritusotteen 
tarvittaessa Opetushallitukselle lopullista päätöstä varten.
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KÄYTÄNNÖN ASIAT JA TOTEUTUS



• Henkilökohtaiset ohjaustapaamiset kesäkuussa 2023, jolloin katsotaan rinnastamispäätöksen 
edellyttämät suoritettavat opintojaksot ja mahdolliset suomen kielen kurssit sekä niiden 
ajankohdat.

• Kaikille yhteinen orientaatiotapaaminen elokuussa 2023.

• Rinnastamispäätöksen edellyttämät pedagogiset ja/tai kasvatustieteelliset opinnot

• Opinnot alkavat opintosuunnasta ja suoritettavista opintojaksoista riippuen joko syksyllä 2023 tai keväällä 2024. 
Opintojen kesto riippuu suoritettavien opintojen määrästä.

• Opinnot ovat suomen kielellä.

• Opinnot toteutetaan samoilla kursseille kasvatustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoiden kanssa 
opintosuuntien lukujärjestysten mukaisesti.

• Opetusta on klo 8-20 välillä, opinnot vaativat läsnäoloa Helsingissä.

• Useimmissa päätöksissä edellytetään harjoittelua peruskoulussa tai päiväkodissa. Kyseessä on ohjattu 
opetusharjoittelu, jota ei voi tehdä omalla työpaikalla. Harjoittelu vaatii läsnäoloa. Rikosrekisteriote tarkistetaan ennen 
harjoittelun alkamista.

• Suomen kielen taidon kehittymistä tukevat suomen kielen kurssit

• Tuki ja ohjaus opintojen aikana

• Ryhmä- ja yksilöohjausta on saatavilla opintojen aikana.

• Sisältöopintoja tukevia opintoja ja tilaisuuksia.
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OPINTOJEN SISÄLTÖ JA AIKATAULU



• Suomenkielisissä kouluissa ja päiväkodeissa työskentelyyn vaaditaan erinomainen suullinen ja 
kirjallinen suomen kielen taito. 

• Hyväksytysti suoritetut opinnot ja Opetushallituksen lopullinen päätös eivät toimi todistuksena 
kelpoisuuden edellyttämästä suomen kielen taidosta.

• Työnantaja voi työpaikkaa haettaessa vaatia todistuksen kielitaidosta.

• Opintoihin valituilla opiskelijoilla on pedagogisten ja kasvatustieteellisten opintojen lisäksi 
mahdollisuus osallistua maksutta 1–2:lle Humanistisen tiedekunnan tarjoamille oman kielitason 
mukaisille suomen kielen kursseille.

• Suomen kielen opintojen tarkoitus on yhdessä sisältöopintojen kanssa saattaa opiskelijan 
suomen kielen taito vähintään YKI5-vastaavalle tasolle (C1) opintojen aikana.

• Yliopisto ei vaadi opiskelijaa opintojen päätteeksi suorittamaan YKI5-testiä, mutta suosittelee 
vahvasti suorittamaan testin mikäli kielitaito on opintojen alkaessa ollut tätä alempi ja henkilö 
suunnittelee työskentelevänsä suomenkielisessä koulussa tai päiväkodissa.

10/11/2022 12

SUOMEN KIELEN OPINNOT



Erilliset rinnastamispäätöksen mukaiset opettajan kelpoisuusopinnot | Kasvatustieteellinen 
tiedekunta | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)

Opetushallituksen päätökset pätevyydestä opetuksen ja koulutuksen tehtäviin | Opetushallitus 
(oph.fi)

Tietoa Opetushallituksen tunnustamis- tai rinnastamispäätöksen saaneelle | Opetushallitus (oph.fi)

Yleiset kielitutkinnot (YKI) | Opetushallitus (oph.fi)

Opettajien kelpoisuusvaatimukset | Kasvatustieteellinen tiedekunta | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)

Yhteystiedot

Erilliset rinnastamispäätöksen mukaiset opettajan kelpoisuusopinnot:

Siltavuoren opetus- ja opiskelijapalvelut: siltavuori-student@helsinki.fi

Helsingin yliopiston SIMHE-palvelut: simhe@helsinki.fi

Muut Helsingin yliopiston hakukohteet: hakijapalvelut@helsinki.fi

10/11/2022 13

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ JA YHTEYSTIEDOT

https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta/opiskelu-ja-opetus/tutkintoa-taydentavat-ja-erilliset-koulutukset-ja-opinnot/opettajan-kelpoisuuksia-tuottavat-opinnot/erilliset-rinnastamispaatoksen-mukaiset-opettajan-kelpoisuusopinnot
https://www.oph.fi/fi/palvelut/opetushallituksen-paatokset-patevyydesta-opetuksen-ja-koulutuksen-tehtaviin
https://www.oph.fi/fi/palvelut/tietoa-opetushallituksen-tunnustamis-tai-rinnastamispaatoksen-saaneelle
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kieli-ja-kaantajatutkinnot/yleiset-kielitutkinnot-yki
https://www2.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/opinto-oikeudet-ja-kelpoisuudet/opettajien-kelpoisuusvaatimukset
mailto:siltavuori-student@helsinki.fi
mailto:simhe@helsinki.fi
mailto:hakijapalvelut@helsinki.fi

