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JY, OKL                                      28.6.2022

     

Luokanopettajan kandidaattiohjelma 180 op, OPS 2020-23 

LUOKAs2022Pro -kotiryhmän a) opinto-ohjaus, b) KK-tutkinnon 

opintopolku ja c) KK-tutkinnon rakenne 

KK-vaiheen siirto-opiskelija: etenet (POM-)opinnoissa Pro-ryhmän mukana. 

 

A. OPINTO-OHJAUS 

 

Tutustu ja pidä silmällä Opiskelu-nettisivua Luokanopettajakoulutus — 

Opettajankoulutuslaitos (jyu.fi) , jossa on ohjeita mm. opintojen suunnitteluun, esseen 

kirjoittamiseen, opintokokonaisuuden kokoamiseen, yms. 

  

LUOKAs2022Pro -KOTIRYHMÄLLE NIMETYT HENKILÖT: 

• hopsaajasi on Anne Martin 

• tutoreinasi toimivat 1. lukuvuoden tammikuulle saakka Miia Salo ja Veera Mäntymäki 

 

OPINTO-OHJAUKSEN POLKU, katso täältä milloin, mihin asioihin ja keneltä voit hakea ohjausta  

• ensisijaisesti opinto-ohjausta toteutetaan ryhmäohjauksena; ryhmä voi laittaa milloin vain 

ryhmäohjauspyynnön koulutussuunnittelijalle postiin luoko-opintoasiat@jyu.fi 

• kiireelliset yksilölliset kysymykset listalle luoko-opintoasiat@jyu.fi , viestiin tieto kotiryhmästäsi 

(LUOKAs2022Pro); huom! vastaamme, kun ehdimme, kiireaikoina vastaamisessa voi olla viivettä 

  

B. KK-TUTKINNON OPINTOPOLKU (1.-3. opiskeluvuosi)  

 

Luku-
kausi  

 Opintokokonaisuus ja sen osa 

• Opintojakso, sen tarkempi ajoitus ja ohjeita 
  

OP  

HUOM.  ✓ Tilaa sähköinen rikostaustaote KK-tutkintoa varten, Rikostaustaotteen toimittaminen — 
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta (jyu.fi) 
 

  

https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/okl/opiskelu/luokanopettajakoulutus
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/okl/opiskelu/luokanopettajakoulutus
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/okl/opiskelu/opinto-ohjaus/ohjauspolku-luoko/luokanopettajakoulutuksen-ohjauspolku
mailto:luoko-opintoasiat@jyu.fi
mailto:luoko-opintoasiat@jyu.fi
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/rikosrekisteriote
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/rikosrekisteriote
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Näytä ote 20.9.2022 mennessä koulutussuunnittelija 

Sanna Herraselle, sanna.m.herranen@jyu.fi  turvasähköpostia käyttäen kandivaiheen 

opetusharjoittelua varten.  

  

o Kirjaathan viestiin luokanopettajaopintojen aloitusvuotesi, jotta löydämme 
sinut listoista nopeammin. Vastaamme, kun näyttösi on ehditty kirjaamaan. 
Näyttö on voimassa KK-opintojen ajan.  
 

o Turvasähköpostin käyttö: Mene nettiselaimellasi osoitteeseen https://secure-
mail.jyu.fi, kirjoita sähköpostiosoitteesi kenttään 'From/Lähettäjä', paina nappia 
'Continue/Jatka' ja valitse 'Register/Rekisteröidy' (rekisteröityminen vaatii vain 
sähköpostiosoitteen ja se on voimassa 10 päivää). Saat antamaasi 
sähköpostiosoitteeseen viestin, jossa olevaa linkkiä klikkaamalla pääset 
lähettämään viestisi ja liitteet salatun yhteyden kautta haluamaasi jyu.fi-
osoitteeseen. 

 
✓ Jos olet suorittanut kasvatustieteen perusopinnot jossain muualla kuin Jyväskylän 

yliopistossa tai Jyväskylän avoimessa yliopistossa, hae syksyn alussa kasvatustieteen 

perusopintojen hyväksilukua. Koulutussuunnittelija ohjeistaa syksyn alussa miten 

hyväksilukuja haetaan ja lisäohjeita löytyy: 

https://www.jyu.fi/digipalvelut/fi/ohjeet/sisu-ohjeet/opiskelijalle/ahot  

 

✓ Osallistu syys-lokakuun vaihteessa kaukokohteiden infoon 

• tiedotus sähköpostlistalla ja https://www.jyu.fi/fi/opiskelijalle/kansainvalistyminen  

• infoissa paikalla on tiedekunnan kansainvälisten asioiden suunnittelija Elisa 
Heimovaara 

 
  

1. VUOSI 
SYKSY  

Yleisopinnot   

• KTKO1010 Johdatus yliopisto-opiskeluun ja opintosuunnitelma (2 op), 1.-3. 
periodeissa (op:t keväälle) 

o opintojakson aikana saat ohjeita ja ohjausta opintoihin. 

• HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä (2 op), järjestetään 
kolme kertaa 2. – 4. periodissa 

o luennot etänä tai lähiopetuksena ja oppimistehtävät (palautuspäiviä viisi) 
o voit harkita, missä kohtaa lukuvuotta tämän opiskelet 
o opintojaksolla saat monenlaista tietämystä ja ohjeita sekä opiskeluajalle että 

opiskeluun. 
  

 4 

  Viestintä- ja kieliopinnot  
• OKLV211 Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen 1, (4 op), 1. periodissa  

• KTKO1007 Digitaalisen osaamisen perusteet (3 op), 1. periodissa  
  

 7 

  Kasvatustieteen aineopinnot  
 
Sisältöopinnot  

• OKLA1209 Vuorovaikutus ja oppiminen (6 op), 1.-3. periodeissa, op:t keväälle 
 

Tutkimusmenetelmäopinnot  

 11 
  
  
  
  

mailto:sanna.m.herranen@jyu.fi
https://secure-mail.jyu.fi/
https://secure-mail.jyu.fi/
https://www.jyu.fi/digipalvelut/fi/ohjeet/sisu-ohjeet/opiskelijalle/ahot
https://www.jyu.fi/fi/opiskelijalle/kansainvalistyminen
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• KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät (5 
op), 1.-2. periodeissa   

  Perusopetuksessa opettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM),     
 kotiryhmissä  
Orientoivat opinnot  

• POMM1002 Johdanto monialaisiin opintoihin (3 op), 1.-2. periodeissa 
 

Oppiaineiden ja niiden pedagogiikan opinnot  

• POMM1023 Katsomusaineiden pedagogiikka (3 op), 1. periodissa 

• POMM1043 Käsityökasvatus (4 op), 1.-2. periodeissa 

• POMM1073 Musiikkikasvatus (4 op), 1.-2. periodeissa 
 

Monialaiset oppimiskokonaisuudet  

• POMM1110 Monialaisten oppimiskokonaisuuksien perusteet (5 op), 3. tai 4. 
periodissa tai kesäopintoina, itsenäinen suoritus  
  

 19 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
HUOM. 

 
✓ Tule marraskuun lopussa kuulolle jatkuvan oppimisen infoon ja tammikuun alussa 

LUOKOn vapaasti valittavien opintojen infoon. Infojen tarkemmista ajoista 
tiedotetaan sähköpostilistalla. 

 

 

1.VUOSI 
KEVÄT 

Yleisopinnot  

• KTKO1005 Johdatus määrälliseen tutkimukseen (2 op), 3. periodissa 
  

 2 
  

  Viestintä- ja kieliopinnot; opintosuunnitelman rakenteessa vaihda vapaan muokkauksen tilan 
kautta XUVK_OKL kokonaisuus XNYKY_LUOKA kokonaisuuteen.  

• XENK002 Academic Reading and Communication Skills (3 op), 4. periodissa; 1. tai 2. 
vuonna; yritä päästä opetukseen jo 1. vuotena. Tarjolla usein myös kesäkurssina.  

• XRUK1001 Svenska för pedagoger/skriftlig (1 op), 1. tai 2. vuonna; yritä päästä 
opetukseen jo 1. vuotena 

• XRUK9001 Svenska för pedagoger/muntlig (2 op), 1. tai 2. vuonna; yritä päästä 
opetukseen jo 1. vuotena   
  

 0-6 

 POM-opinnot 

Oppiaineiden ja niiden pedagogiikan opinnot, eri kotiryhmillä eri periodeissa 

• POMM1013 Historian ja yhteiskuntaopin pedagogiikka (3 op), 4. periodi 

• POMM1063 Matematiikan pedagogiikka (5 op), 3.- 4. periodeissa 

• POMM1083 Suomen kielen ja kirjallisuuden ped. (5 op), 3.- 4. periodeissa  

• POMM1093 Ympäristö- ja tiedekasvatus (6 op), 3.- 4. periodeissa  
 

19 

  
HUOM. 

✓ KK- ja KM-tutkintojen vapaasti valittavia opintoja voit opiskella aina silloin, kuin 
itse ehdit ja haluat, esim. 

✓ OPIV510 Kotiryhmän profiloitumiseen liittyvä opintojakso (5 op), 

mahdollinen suoritus sovitaan kotiryhmäohjaajan kanssa. 

✓ KTKM1000 Ajankohtaista kasvatuksessa ja kasvatustieteissä (1-3 op), 

itsenäisesti tehtävä, ks. ohjeet pedanetistä.  

✓ PSYS3402 Monialainen ohjaus ja konsultatiivinen työote (5 op), OKL:n 

opiskelijoille tietty paikkamäärä 

✓ Opintojaksot tai -kokonaisuudet muiden laitosten ja tiedekuntien tarjonnasta 

 

https://peda.net/jyu/okl/ojk/luentopassi/g
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✓ Muista pitää opintosuunnitelmasi Sisussa ajan tasalla! 
✓ Loppukeväällä vuosikursseittain info seuraavan lukuvuoden opinnoista, tiedotetaan 

sähköpostilistalla. 
 

  1. lukuvuosi yhteensä  62-
68  

HUOM.  
✓ Syksyn ensimmäisen, koko vuosikurssin yhteisen luennon alussa annetaan ohjeita 

lukuvuodelle. 

✓ Tarvittaessa pyytäkää kotiryhmälle koulutussuunnittelijan ryhmäohjaus. 

✓ Mieti, mitä tavoitteita sinulla on, ja mitä siten haluat opiskella KK-tutkinnon vapaasti 

valittavina opintoina (yht. 37 op) 3. lv:n aikana. 

• Jos haluat hakeutua JOO-oikeudella valinnaisiin opintoihin toiseen yliopistoon 3. 

opintovuoden ajaksi, niin selvitä 2. opiskeluvuoden jouluun mennessä 

kohdeyliopistosta mahdollisuudet ja hakuaika, jotta ehdit ajoissa hakea JOO-puoltoa 

tiedekunnaltamme. 

✓ Tule marraskuun lopussa kuulolle jatkuvan oppimisen infoon ja tammikuun alussa 

LUOKOn vapaasti valittavien opintojen infoon. Infojen tarkemmista ajoista 

tiedotetaan sähköpostilistalla. 

 

 

2. VUOSI  Kasvatustieteen aineopinnot 
Sisältöopinnot                                                                                                     

• KTK0006 Opetushallinnon opinnot (1 op), 2. tai 3. vuoden aikana  

• OKLA1300 Työyhteisö ja yhteiskunta (5 op), 3. periodi 
Tutkimusmenetelmäopinnot  

• KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: määrälliset            
tutkimusmenetelmät (5 op), 3.-4. periodissa   

 10-
11 
  
  

  POM- opinnot, kotiryhmissä  
Oppiaineiden ja niiden pedagogiikan opinnot 

• POMM1033 Kuvataiteen pedagogiikka (4 op), 3.- 4. periodissa 
• POMM1053 Liikunta- ja terveystieto (5 op), 3.- 4. periodi   

 9 

  Viestintä- ja kieliopinnot, mikäli ei ole tehty 1. opiskeluvuonna 

• XENK002 Academic Reading and Communication Skills (3 op) 

• XRUK1001 Svenska för pedagoger/skriftlig (1 op) 

• XRUK9001 Svenska för pedagoger/muntlig (2 op)  

  

  0-6 

 Orientoivat opinnot, mikäli ei ole tehty 1. opiskeluvuonna 

• KTKO1005 Johdatus määrälliseen  tutkimukseen (2 op) 
  

0-2 

 Vapaasti valittavat opinnot (opintokokonaisuudet ja/tai -jaksot) 
Huom. 

✓ 2. opiskeluvuoden viikkolukujärjestyksessäsi etusijalla ovat tutkinnon pakolliset 
opinnot. 

✓ PRO-opiskelijan toiselle lukuvuodelle sopivat sellaiset opintokokonaisuudet 
(”sivuaineet”) ja opintojaksot, joita on mahdollista opiskella joustavasti. 

✓ Jos tavoitteenasi on kaksoiskelpoisuus, perusopinnot kannattaa opiskella KK-
tutkintoon ja aineopinnot KM-tutkintoon (HUOM! tarkista kelpoisuusvaatimukset, 
vrt. kelpoisuusasetukset). 

 

HUOM. ✓ Muista päivittää opintosuunnitelmasi SISUssa!   
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✓ KV-vaihdon ajankohta on kolmantena lukuvuotena (mutta myös KM-vaiheessa 

mahdollinen)  

o ehdit rauhassa miettimään kaukokohteita ja hankkimaan osaamista, mm. 

kielitaitoa 

o vaihtoon lähtijöille OKLA3029 OH2 ja OKLA4301 Kandidaatintutkielma 

syksylle (huhti-toukokuusta alkaen?) 

o vaihdossa mahdollisia opintoja POMM1120, POMM1130 ja KK-tutkinnon 

valinnaiset opinnot, myös joitakin KM-tutkinnon opintoja on mahdollista 

tehdä  
  2. lukuvuosi yhteensä   n. 60  

2.- 3. 
VUOSI  

Kasvatustieteen aineopinnot 
Tutkielmaopinnot 

• LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op), 1. periodissa  

• OKLA4301 Kandidaatintutkielma ja seminaari (9 op)  

• OKLA4305 Kandidaatin tutkinnon kypsyysnäyte (0 op) 
Ohjatut opetusharjoittelut  

• OKLA3029 Osaaminen ja asiantuntijuus: opetusharjoittelu 2 (6 op), 2. tai 3. tai 3.-
4. periodissa  

16 

 
POM-opinnot 
Monialaiset oppimiskokonaisuudet  

• POMM1120 Kielipainotteinen monialainen oppimiskokonaisuus koulussa (5 
op), tarjolla 2. opintovuonna, syksy tai kevät, sekaryhmissä; ainakin osittain 
mahdollista tehdä opiskelijavaihdossa esim. 3. periodi, mahdollista opiskella kv-
vaihdossa  

• POMM1130 Monialainen oppimiskokonaisuus muissa ympäristöissä tai koulussa (5 
op), syksy, kevät tai kesä; mahdollista tehdä opiskelijavaihdossa  

Kokoavat opinnot  

• POMM1100 Monialaisten opintojen koontiseminaari (3 op), opintojakso on tarjolla 
jokaisessa periodissa, opiskelijalle ajoitus POM-opintojen lopussa (huomioi tämä, 
jos lähdet kv-vaihtoon) 

 13 

  Yleisopinnot  

• KTKO1020 Valmistautuminen maisterivaiheen opintoihin (1 op), 3. per., ns. 
”välihopsaus” eli ryhmä- ja yksilökeskustelut oman hopsaajan johdolla 

 1 

  Vapaasti valittavat opintokokonaisuudet, moduulit ja opintojaksot  

• siten, että KK-tutkintoon vaadittava kokonaisopintopistemäärä 180 op tulee täyteen 

 37 

HUOM. ✓ Voit jo KK-tutkinnon opiskelun aikana opiskella KM-tutkinnon vapaasti valittavia 
opintoja (KM-tutkinnon vapaasti valittavat opinnot 35 op) 

✓ Kevään aikana hakeutuminen KM-vaiheen vapaasti valittaviin opintoihin. 
✓ Loppukeväällä vuosikursseittain info seuraavan lukuvuoden opinnoista, 

tiedotetaan sähköpostilistalla. 

 

 

                                                                                                             3. lukuvuosi yhteensä   n. 60 

                                                                                                            KK-tutkinto yhteensä 180 
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 C. Luokanopettajan kandidaatintutkinnon tutkintorakenne 

Luokanopettajan kandidaatti- ja maisterikoulutus — Jyväskylän yliopiston 
opinto-opas (jyu.fi) 

 

 

https://opinto-opas.jyu.fi/2020/fi/koulutus/luokandimaisterikou/?_ga=2.39364259.1001185944.1630325710-1575022384.1593603300
https://opinto-opas.jyu.fi/2020/fi/koulutus/luokandimaisterikou/?_ga=2.39364259.1001185944.1630325710-1575022384.1593603300

