
PEDAGOGISET OPINNOT
HELSINGIN YLIOPISTOSSA 

2023  
YLEMMÄN KORKEAKOULUTUTKINNON 

SUORITTANEET

HAKiJAPALVELUT 16.2.2023



KUKA?
VALINTASUUNNITTELIJA

TURKKA LAVASTE

HELSINGIN YLIOPISTON HAKIJAPALVELUT



PEDAGOGISET 
OPINNOT 60 OP

ASETUKSEN 986/1998 JA 865/2005 MUKAISET

VAADITAAN AINEENOPETTAJAN PÄTEVYYTEEN MM. 
PERUSKOULUSSA, LUKIOSSA JA AMMATTILLISELLA 
TOISELLA ASTEELLA, AIKUISKOULUTUKSESSA

HYÖDYLLISIÄ MYÖS

▪AMKEISSA

▪YRITYKSISSÄ: HUMAN RESOURCES JA KOULUTTAJA

▪MUSEOPEDAGOILLE

▪ERITYISOPPILAITOKSISSA



PEDAGOGISTEN 
OPINTOJEN 

HAUN 
AIKATAULU 

2023

Haku 16.2.2023-10.3.2023 kello 15.00 osoitteessa 
opintopolku.fi/studieinfo.fi/studyinfo.fi

Liitteiden täydennysaika 24.3.2024 kello 15.00 asti

Kutsut haastatteluun lähtevät 7.4.2023

Mahdollisuus oikaisupyyntöön 21.4.2023 mennessä

Haastattelut 8-12.5.2023

Valinta julki 16.6.2023

II kierroksen oikaisupyynnöt ja paikan vastaanotto 
30.6.2023



HAKUMAHDOLLISUUS

Voi hakea vain yhteen kohteeseen:

Suomenkieliset, aikuisopetus

Suomenkieliset, perus- ja lukio-opetus

Ruotsinkieliset, aikuisopetus

Ruotsinkieliset, perus- ja lukio-opetus

Englanninkieliset, perus- ja lukio-opetus

Kaikki hakukohteet antavat saman muodollisen 
pätevyyden.



YLEINEN 
HAKUKELPOISUUS
PERUS- JA LUKIO-

OPETUS

▪YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO (YAMK tai YO)

▪60 OP VASTAAVUUSTODISTUS AINAKIN YHDESTÄ 
OPETETTAVASTA AINEESTA 

▪POIKKEUS: FILOSOFIA TAI PSYKOLOGIA AINOA 
OPETETTAVA AINE >> 120 OP



YLEINEN 
HAKUKELPOISUUS

AIKUISOPETUS

▪YLIOPISTOLLINEN YLEMPI 
KORKEAKOULUTUTKINTO



VAADITTAVA 
KIELITAITO

REHTORIN PÄÄTÖS JA 
KASVASTUSTIETEELLISEN 
POIKKEUKSET



VAADITTAVA 
KIELITAITO

Riittävä kielitaito koulutuksen kielessä

Suomi tai ruotsi: tavallisin tapa: yo-tutkinto tai 
korkeakoulututkinto suomessa kyseillä kielellä

Englanti: vieraan kielen opinnot englannissa osana 
korkeakoulututkintoa.

Ei tarvitse laittaa kielitaitotodistusta hakemuksen 
mukaan jos ylioppilastutkintotodistus on saatu 1990 tai 
myöhemmin, tai korkeakoulututkinto on suoritettu1995 
tai myöhemmin. 

Hakijapalvelut saa tiedon tietokannasta

Muut kielitaidon osoitustavat listattu opintopolkuun.



VASTAAVUUSTODISTUS
PERUS- JA LUKIO-

OPETUS

Opetettavan aineen vastaavuustodistus tarvitaan 
osoittamaan riittävät ja oikeanlaiset opinnot 
opetettavassa kouluaineessa.

KOLME VAIHTOEHTOA

1. Maininta tutkintotodistuksessa

2. Tiedekunnan antama erillinen päätös; kaikkien 
yliopistojen todistuksen kelpaavat

3. OPH:n antama rinnastuspäätös



VASTAAVUUSTODISTUS

Jos ei todistusta, heti yhteys oman yliopiston 
tiedekuntaan.

Erillinen vastaavuustodistus maksaa ja sen saanti kestää 
muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen.

HY:ssä osaavat odottaa kiireellisiä yhteydenottoja.



VIERAIDEN KIELTEN
VASTAAVUUSTODISTUK

SET HELSINKI

Viro + kiina + portugali + latina + japani + englanti  
+ espanja + italia + saksa + venäjä

Saamen kielet: Oulu

Muut kielet: aikuisopetukseen suuntautuvat opinnot

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan vaatimukset 
ovat samat kuin suomi/ruotsi toisena kielenä 
vaatimuksen: kieliaine ja kirjallisuusaine

Suomi/ruotsi toisena kotimaisena kielenä: kieliaine 
riittää



PKL 
HAKURYHMÄT 

HY:SSÄ

Suomenkieliset opinnot, kaikki paitsi

▪Liikunta, terveystieto, ortodoksinen uskonto, saamen kielet, 
kuvaamataito, musiikki, ruotsi äidinkielenä

Ruotsinkieliset opinnot, kaikki paitsi

▪Liikunta, terveystieto, ortodoksinen ja katolinen uskonto, 
saamen kielet, kuvaamataito, musiikki, suomi äidinkielenä ja 
S2

▪Uskonnoista ev.lut, katolinen, islam (buddhalaisuus poistunut)

Englanninkieliset opinnot, vain

▪Matematiikka, fysiikka, kemia

▪Englanti, ranska, italia, saksa, espanja, italia, ruotsi toisena 
kotimaisena kielenä



ITSE HAKU

Opintopolun kautta.

Liitteet opintopolun kautta tai paperisena 
postilaatikkoon postitse tai itse tuotuna.

Varmista tiedostomuoto.

Epäviralliset kopiot riittää, oikeellisuus tarkistetaan 
valituilta 16.6.2023 jälkeen.



HAASTATTELUUN 
KUTSUMINEN 

7.4.2023

Kutsutaan haastatteluun valintaryhmissä 1.5 x määrä 
valittaviin nähden

Erillisten PKL hakijoiden valintakriteerit on opetettavien 
aineiden määrä ja laajuus

Erillisten AIKOP hakijoiden valintakriteeri on 
kelpoisuuden tuottavan tutkinnon jälkeiset opinnot

I oikaisuvaatimusmahdollisuus



HAASTATTELUT

Aurora rakennuksessa (Siltavuorenpenger 10, Helsinki)  8-
12.5.2023 kello 9.00 – 16.00

2 haastattelijaa arvioi koulutettavuutta, motivoituneisuutta ja 
sitoutuneisuutta (= kolme arvioitavaa aluetta)

15-20  minuuttia

Pisteet 2 x 3 x 25 = maksimi 150.

Minimi hyväksyttävä on 10 pistettä per kohta per 
haastattelija

Päivää ei voi yrittää vaihtaa, kellonaikaa kylläkin.

Vain haastattelupisteet vaikuttaa valintaan, 
tasapistekriteerinä sama kuin karsinnassa haastatteluun.

Hakijat täyttävät ns. ”taustatietolomakkeen” keskustelun 
pohjaksi.



HAASTATTELUT

MA 8.5.2023

▪ englanti, luonnontieteet ja useimmat reaaliaineet

TI 9.5.2023

▪englanninkieliset haastattelut, äidinkieli ja 
kirjallisuus (suomi)

KE 10.5.2023

▪kaikki ruotsinkieliset haastattelut, katsomusaineet ja 
filosofia

TO 11.5.2023

▪vieraat kielen paitsi englanti

PE 12.5.2023

▪Suomenkieliset aikuisopetukseen suuntautuvat 
opinnot



TULOKSET

Tulokset julkaistaan 16.6.2023

Erilliset hakijat, paikan vastaanotto 30.6.2023 
opintopolussa, varahenkilölistat olemassa.

II oikaisuvaatimusmahdollisuus

Tiedot seuraavista askeleista lähtee hyväksytyille.



OPINTOAIKA

2 vuotta + tdk voi myöntää 1 vuoden lisäaikaa 
perustellusta syystä

Opintojen aloitusta voi lykätä vain lakisäänteistä 
syystä.

Ei mahdollisuutta HYY:n jäsenyyteen ja etuihin (muuttui 
2017)

Opinnot kaikille ilmaisia

Pedagogiset opinnot syy oleskeluluvan myöntämiseen 
koska pätevöittää suoraan ammattiin



OSOITTEITA

Ulkomaisen tutkinnon rinnastus: oph.fi

Vastaavuustodistus: oma tiedekunta tai oph.fi

Opintojen aikataulu tai sisältö: siltavuori-
student@helsinki.fi

Hakuun liittyvät kysymykset: hakijapalvelut@helsinki.fi

mailto:siltavuori-student@helsinki.fi
mailto:hakijapalvelut@helsinki.fi

