
KASVATUSTIETEIDEN JA PSYKOLOGIAN TIEDEKUNNAN OPINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET  
 
Nämä tiedekuntaneuvoston 21.9.2017 päättämät opintoja koskevat määräykset täydentävät ja tar-
kentavat yliopiston tutkintosääntöä ja AHOT-periaatteita. 
 
 
OPINTOKOKONAISUUKSIEN JA OPINNÄYTETÖIDEN ARVIOINTI 

 

o Opintokokonaisuuksien arvioinnin tarkennus. Jos yli puolet opintojaksoista on arvioitu hy-
väksytty-hylätty -asteikolla, opintokokonaisuudelle ei merkitä numeerista arvosanaa.  
Jos opiskelija on suorittanut opintoja sekä hyväksytty-hylätty -asteikolla että 0-5 -asteikolla, 
kokonaisuuden arvosana lasketaan seuraavasti:  
- jos suurin osa opintojaksoista on arvosteltu asteikolla 0-5:  
opintokokonaisuuden arvosana lasketaan numeerisesti arvioitujen opintojaksojen perus-
teella (opintopisteillä painotettu keskiarvo) ja hyväksytty-arvioinnilla suoritettuja opinto-
jaksoja ei oteta mukaan arvosanaa laskettaessa.  
- jos suurin osa opintojaksoista on suoritettu asteikolla hyväksytty - hylätty, arvioidaan 
opintokokonaisuus asteikolla hyväksytty - hylätty.  

 
o Opettajan pedagogisten opintojen (60 op) arvosana on pedagogisten aineopintojen koko-

naisuuden (35 op) arvosana (kasvatustieteen perusopintojen arvosanaa ei huomioida). 
 

o Erillisinä suoritettavien erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavien opinto-
jen (60 op) arvosanassa ei huomioida erityispedagogiikan perusopintojen arvosanaa.  

 

o Mikäli opiskelija on suorittanut proseminaarin/kandidaatintutkielman muussa yliopis-
tossa/avoimessa yliopistossa, tutkielma arvioidaan uudelleen kasvatustieteiden ja psykolo-
gian tiedekunnan arviointikriteereiden mukaisesti. Arvioinnin jälkeen proseminaari /kandi-
daatintutkielma voidaan hyväksyä Jyväskylän yliopistoon suoritettavan kandidaatin tutkin-
non opinnäytteeksi (10 op).  
 
 

VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT SEKÄ KYPSYYSNÄYTE 

 

Tutkintoihin kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot 

Valtioneuvoston asetuksen mukaan opiskelijan tulee korkeakoulututkintoon sisältyvissä 

opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa oman alan kannalta tarpeellisen suo-

men ja ruotsin kielen taidon, sekä vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka 

mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimi-

sen (ks. laki 424/2003 ja asetus 481/2003). 

 

Puhe- ja kirjoitusviestinnän opinnot suoritetaan koulusivistyskielellä (suomi/ruotsi). Toinen 

kotimainen kieli on ruotsi tai suomi. Vieras kieli suoritetaan oman alan akateemisen tason 

suullisen ja tekstinymmärtämisen kurssilla tai korvaavalla kokeilla. Vieras kieli voi olla eng-

lanti tai muu kieli, josta opiskelijalla on akateemisen tason kurssin suorittamiseen vaadit-

tava hyvä kielitaito. 

 

Jos maisterin tutkintoa edeltävänä tutkintona on suomalainen yliopisto- tai ammattikor-

keakoulututkinto, joka sisältää kandidaatin tutkintoon vaadittavat kotimaisten kielten ja 



vieraan kielen opinnot, ei pelkästään maisterin tutkintoa suorittavan tarvitse suorittaa täy-

dentävinä opintoina kandidaatin tutkintoon sisältyviä viestintä- ja kieliopintoja. 

 
Alemmassa korkeakoulututkinnossa osoitettu kielitaito kirjataan maisterin tutkintotodis-
tukseen. Kielitaito tarkistetaan alkuperäisestä tutkintotodistuksesta. Mikäli korkeakoulutut-
kinto on suoritettu ulkomailla, opiskelijan tulee suorittaa toisen kotimaisen kielen taitoa 
osoittavat opinnot kuten kandidaatin tutkintoon edellytetään (suomen- ja ruotsinkieliset 
opiskelijat). 
 
Maturiteetti eli kypsyysnäyte 

Suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saanut opiskelija osoittaa kypsyysnäytteessä 

erinomaisen kielitaitonsa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä. Opiskelijan ei 

tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa alempaa tai  

ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, jos  hän on osoitta-

nut kielitaitonsa aiempaa korkeakoulututkintoa (yliopisto- tai AMK-tutkinto) varten anta-

massaan kypsyysnäytteessä (ainoastaan sisältö tarkastetaan). Tässä tapauksessa maisterin 

tutkinnon kypsyysnäytteeksi katsotaan pro gradu -tutkielman suomenkielinen tiivistelmä. 

Kandidaatintutkinnon kohdalla opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen, mutta se tarkastetaan 

vain sisällön puolesta.  

 

Jos alemmassa korkeakoulututkinnossa ei ole tehty tutkintoasetuksen (794/2004,10 § 2 
mom) mukaista kypsyysnäytettä, on opiskelijan kirjoitettava se maisterin tutkinnossa siten 
kuin kandidaatin tutkinnon kohdalla mainitaan. Esimerkiksi suomen- tai ruotsinkielisen 
koulun mutta ulkomaisen Bachelor-tasoisen tutkinnon suorittaneet tekevät kypsyysnäyt-
teen, joka osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa sekä perehtyneisyyttä tutkielman alaan. 
 
Viestintä- ja kieliopintojen korvaavuudet (AHOT) 
Kieli- ja viestintäopintojen AHOT-menettelystä vastaa Kielikeskus: https://kielikes-
kus.jyu.fi/ohjeita-neuvoja/korvaavuudet. Luokanopettajakoulutuksen suomen kielen AHOT-
menettelystä vastaa OKL. 
 
Jos opiskelija on suorittanut vastaavan tai soveltuvan alan samantasoiset ja osaamistavoit-
teiltaan vastaavat kieli- ja viestintäopinnot kotimaisessa korkeakoulussa (yliopisto, AMK), 
opinnot voidaan hyväksilukea (opiskelija tekee AHOT-hakemuksen Kielikeskukselle). 
Jos opiskelija on suorittanut toisen koulutusalan kieli- ja viestintäopintoja kotimaisessa kor-
keakoulussa (yliopisto, AMK) ja osoittanut niissä tutkintoon vaadittavaa osaamista, opintoja 
tulee täydentää alakohtaisen kieli- ja viestintätaidon osalta. (Opiskelija tekee AHOT-hake-
muksen Kielikeskukselle, ja suorittaa Kielikeskuksen ohjeen mukaisen tieteenalakohtaisen 
terminologiatäydennyksen.)  
 
Mikäli opiskelija on suorittanut jossain kielessä vähintään perusopintokokonaisuuden, hä-

nen ei tarvitse suorittaa ko. kielen pakollisia kieliopintoja (ruotsin kieli: asetus 481/2003, 

§16 ja 17).  

 

OPINNÄYTETYÖT  
 

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa voi tehdä parityönä syventävien opintojen 

tutkielman (pro gradu -tutkielma), jossa tutkielma tehdään kahteen eri oppiaineeseen 

(kumpikin opiskelija omaan tutkinto-ohjelmaansa/pääaineeseensa). 

https://kielikeskus.jyu.fi/ohjeita-neuvoja/korvaavuudet
https://kielikeskus.jyu.fi/ohjeita-neuvoja/korvaavuudet


 

Opiskelija voi tehdä syventävien opintojen ns. kaksoistutkielman (kaksoisgradu) kahteen 

tutkinto-ohjelmaan. Kaksoistutkielman tekemisestä on sovittava ennen tutkielman aloitta-

mista kummankin tutkinto-ohjelman/oppiaineen ohjaajien kanssa. Kaksoistutkielman tulee 

olla sisällöltään selkeästi laajempi kuin yhden pääaineen tutkielma. Tutkielman tulee osoit-

taa tekijänsä hallitsevan kummankin tieteenalan tieteelliset metodit ja tutkielmaa varten 

kerätyn aineiston on edustettava riittävässä määrin kumpaakin tieteenalaa. Opiskelijan tu-

lee osallistua tutkielmaseminaareihin molemmissa oppiaineissa. Molemmilta tieteenaloilta 

nimetään työlle tarkastajat. Tarkastajat voivat antaa yhteisen lausunnon tai erilliset lausun-

not ja arvolause-ehdotukset voivat olla tieteenalojen osalta erilaiset. Tutkielman etusivulle 

merkitään, että kyseessä on kahden tieteenalan yhteinen tutkielma eli kummankin tieteen-

alan nimet. 

Hyväksyttyä ja arvosteltua pro gradu -tutkielmaa tai kandidaatin tutkielmaa ei voi uusia. 

 
TÄYDENTÄVIÄ OHJEITA AHOT-PERIAATTEISIIN 

 

Opintojen vanheneminen  

Opintokokonaisuudet eivät vanhene. Keskeneräiset opintokokonaisuuksien suoritukset 

vanhenevat 10 vuodessa ja ne tulee täydentää vastaamaan kulloinkin voimassa olevaa ope-

tussuunnitelmaa.  

Opettajankoulutuksen opintojen vastaavuudet kasvatustieteellisiin aineopintoihin  

Jyväskylän yliopistossa vuoden 1997 jälkeen suoritetut aineenopettajan pedagogiset opin-

not vastaavat kasvatustieteen perus- ja aineopintoja. Ammatillisissa opettajakorkeakou-

luissa suoritetuilla opettajan pedagogisilla opinnoilla ei ole tätä vastaavuutta, vaan näiden 

opintojen katsotaan vastaavan kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perusopintoja silloin, 

kun opiskelija jatkaa opintoja aineopintoihin. 

 

Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot vastaavat aikuiskasvatustieteen aineopintoja. Valit-

taessa opiskelijoita maisteriohjelmaan, voidaan valintaperusteissa kuitenkin edellyttää, 

että hakijalla on aineopintotasoiset tutkimusmenetelmäopinnot ja seminaarityö suoritet-

tuna.  

 

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op) eivät vastaa eri-

tyispedagogiikan aineopintoja ja vastaavasti erityispedagogiikan aineopinnot eivät vastaa 

erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavia opintoja. 

 

Edellä mainittujen opintojen vastaavuudesta ei tehdä uutta merkintää opintorekisteriin, 

vaan tarvittaessa opiskelijalle annetaan selvitys/todistus asiasta. 

 

Opettajan pedagogisten opintojen täydentäminen silloin, kun opiskelija on suorittanut 

kasvatustieteen aineopinnot (aineenopettajakoulutus) 

Aineenopettajan pedagogisiin opintoihin valittu opiskelija, joka on suorittanut kasvatustie-

teiden aineopinnot (60 op), suorittaa täydentävinä opintoina pedagogisesti painottuvia 

opintoja 10 op (opintojaksot OPEA415 ja OPEA615) sekä opetushallinnon (KTK0006), jos se 



ei sisälly aikaisemmin suoritettuihin kasvatustieteen aineopintoihin sekä aineopintojen oh-

jatut opetusharjoittelut 15 op (OPEA515, OPEA525, OPEA535). Korvaavuuspäätöksen tekee 

opettajankoulutuslaitoksen kasvatustieteen aineopintojen tentaattori. Täydentävistä opin-

tosuorituksista sovitaan ko. aineen pedagogiikan lehtorin kanssa. 

 
Aineenopettajan pedagogisten opintojen täydentäminen silloin, kun opiskelija on aiem-
min suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (60 op) ammattikorkeakoulussa  
Mikäli opiskelija on aiemmin suorittanut opettajankoulutuksen pedagogiset opinnot ammat-
tikorkeakoulussa, hänen ei tarvitse suorittaa niitä enää yliopistossa kelpoisuuden saamiseksi 
pedagogisten opintojen osalta. Ainetiedekunnan päätöksellä ammattikorkeakoulussa suori-
tetut opettajankoulutuksen pedagogiset opinnot voidaan sisällyttää tutkintoon (merkitään 
opintorekisteriin alkuperäisillä suoritustiedoilla). 
Musiikkipedagogiopinnot (AMK) suorittaneiden on mahdollista suorittaa 5 op:n laajuinen 
opintojakso (OPEA550 Musiikin soveltava ohjattu harjoittelu, 5 op). 
Mikäli opiskelija haluaa kuitenkin suorittaa opettajan pedagogiset opinnot opettajankoulu-
tuslaitoksella, hänen tulee hakeutua ko. opintoihin ja suorittaa opettajan pedagogiset aine-
opinnot kokonaisuudessaan tai laitoksen päätöksellä erikseen sovittavalla tavalla.   

 
Erillisten erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavien opintojen (60 op) 
suorittaminen opiskelijoilla, joilla on suoritettu erityispedagogiikan perusopinnot  
 
Erityispedagogiikan perusopinnot (15 ov/25 op) suorittaneet opiskelijat tekevät koulutuk-
sessa 40 opintopisteen laajuiset opinnot. Mikäli opiskelija ei ole tehnyt erityispedagogiikan 
perusopintoja, ne tulee tehdä kahden vuoden kuluessa opinto-oikeuden saamisesta. 

 
Ammattikorkeakoulussa suorittujen opintojen sisällyttäminen tutkintoon 
Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen suoritetut ammatillisen opettajakoulutuksen opin-
not (pedagogiset opinnot) tai opinto-ohjaajakoulutuksen opinnot/opintoja voidaan sisällyt-
tää maisterin tutkintoon valinnaisiksi opinnoiksi siten, että alkuperäinen suorituspaikka lai-
tetaan näkyviin opintorekisteriin merkittäessä. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


