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Oppiaineena kasvatustiede tai
aikuiskasvatustiede

§ Kandidaattiohjelma: 180 op, 3 vuotta (pääaineen valinta
1. opintovuoden jälkeen)

§ Maisteriohjelma: 120 op, 2 vuotta
(pääainetta voi vaihtaa maisteriopintojen alussa)

§ enemmistö valmistuu asiantuntijoiksi mitä erilaisimpiin
kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijatehtäviin

§ noin kolmasosa valmistuneista hankkii koulutuksen
sisällä pätevyyden erityisesti aikuiskoulutuksen
opetus- ja koulutustehtäviin (vastaa aineenopettajan
koulutusta) https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/kas/apo
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Työtä aikuisten parissa
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OPETUS ja KOULUTUS
§ yliopistonopettaja, kasvatusaineiden opettaja, aikuiskouluttaja,

ohjaava opettaja, rehtori
SUUNNITTELU ja HALLINTO
§ toiminnanjohtaja, tutkimus-, projekti- tai henkilöstöpäällikkö,

koulutussuunnittelija
TUTKIMUS
§ jatko-opintojen kautta tohtoriksi ja professoriksi asti

Työnantajia: kunnat, valtio, yliopistot, korkeakoulut ja muut
oppilaitokset, sosiaaliala, elinkeinoelämä, julkishallinto, yksityinen
sektori, järjestöt



Sijoittumisseuranta
n Valmistuneista 40 %

sai ensimmäisen
tutkintoa / koulutustasoa
vastaavan työpaikan jo
ennen valmistumista

n työttömyysaika
valmistumisen jälkeen oli
76 %:lla alle 5 kk

n 70 %:lla työ vastaa hyvin
koulutusta tai on
koulutustasoon nähden
vaativampaa
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Mitä meillä tutkitaan?
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• Ammatillinen identiteetti ja työssä oppiminen
• Henkilöstön kehittäminen
• Yhteisöllinen oppiminen
• Toimijuus ja johtajuuden tutkimus
• Lasten ja nuorten hyvinvointi, kasvu- ja

elinympäristöt
• Vanhemmuus ja perhesuhteet
• Uudet, teknologiaa hyödyntävät

oppimisympäristöt
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Minkälaisia kursseja on tarjolla omassa
oppiaineessa?

n Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnalliset
ulottuvuudet

n Oppiminen, työ ja luovuus
n Kasvatustieteellinen perheosaaminen nyky-

yhteiskunnassa
n Educator's Professional Ethics and Moral Education
n Learning and 21st Century Competencies: Collaboration,

Creativity, and Technology
n Identity and Agency in Professional Work
n Educational Leadership
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Oman näköinen tutkinto

Opettajatutorin kanssa suunnitellaan opintojen yksilöllisiä
sisältöjä ja tulevaa työuraa:

§ Oman oppiaineen ja siihen kuuluvien kurssien valinta
§ Opettajan pedagogiset opinnot vai ei?
§ Milloin aikaa kansainväliselle opiskelijavaihdolle?
§ Harjoittelu (2-4 kk) oman kiinnostuksen mukaan

-> usein oman alan 1. työpaikka
§ Valinnaisten opintojen suuntaaminen omien tavoitteiden

mukaan = työelämäosaaminen, mahdolliset opetettavat
aineet
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Jos nyt aloittaisin opinnot, valitsisin
näitä valinnaisia oppiaineita tai kursseja

(valmistuneiden maistereiden mietteitä)

n omasta tiedekunnasta varsinkin erityispedagogiikka,
psykologia, aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot,
koulutusjohtaminen

n filosofia, sosiaalityö, yhteiskuntapolitiikka, taloustiede,
hallintotiede, tilastotiede

n terveystiede, liikunnan yhteiskuntatiede
n enemmän tieto- ja viestintätekniikkaa sekä kieliopintoja
n tärkeitä myös: projektinhallinta, taloussuunnittelu ja

budjetointi, kokous- ja neuvottelutaidot
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Kannattaa ennakoida!
”...On ikävä tajuta jälkikäteen, että opintojen aikana olisi ollut
mahdollista pedata helposti paljon parempi tilanne itselleen
työmarkkinoita ajatellen…”

Valitse siis myös harjoittelupaikkasi huolella, mahdollisuuksia riittää:

n Unicef / CIMO = Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus
n Opetusministeriö / Opetushallitus / Kouluvirasto
n Mannerheimin Lastensuojeluliitto / Kasvatus –ja perheneuvontaliitto

/ Lapsiasianvaltuutetun toimisto
n Kansallinen koulutuksen arviointikeskus / Oppisopimuskeskus /

Kirkon koulutuskeskus
n Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Keski-Suomen keskussairaala
n Rajavartiolaitoksen Raja- ja merivartiokoulu /

Poliisiammattikorkeakoulu / Voimisteluliitto
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Opiskelijavalinta 2019
§ Korkeakoulujen

yhteishaku 20.3.–
3.4.2019 (klo 15.00)

§ Hakeminen:
www.opintopolku.fi

§ Opiskelijavalinnan
lopulliset tulokset
28.6.2019 mennessä

§ Opiskelupaikka
otettava vastaan
8.7.2019 (klo 15.00)
mennessä
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Opiskelijavalinta 2019

§ Kasvatusalan yhteinen valintakoe, VAKAVA-koe
25.4.2019 klo 13-16

§ Koe järjestetään yhtä aikaa 8 paikkakunnalla
§ Koe perustuu netissä 29.3.2019 julkaistavaan

aineistoon + kokeessa annettavaan materiaaliin
§ Monivalintakoe
§ Kokeen perusteella arvioidaan

kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia
akateemisia opiskelutaitoja

§ VAKAVA-kokeesta http://www.helsinki.fi/vakava/
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Opiskelijavalinta 2019

• Yhteisvalinta 35 opiskelijaa
puolet (18) valintakokeen ja ylioppilaskokeen
yhteispistemäärän perusteella (ensikertalaisia
13)
puolet (17) valintakoepisteiden perusteella
(ensikertalaisia 12)

• Avoimen väylä 5 opiskelijaa
Valitaan aiempien opintojen perusteella
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Hakijoita 2018
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Lisätietoja
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opiskelu.jyu.fi/hakijalle
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https://www.jyu.fi/edupsy/fi/hakijalle

opiskelijavalinta-edu@jyu.fi

https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/kas


