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AINEENOPETTAJAKSI OPISKELU
HELSINGIN YLIOPISTOSSA

Liisa Mäkinen / Helsingin yliopisto



• Aineenopettajan kelpoisuus koostuu kolmesta osiosta:
o ylempi korkeakoulututkinto
o opetettavan aineen opinnot
o opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

• Helsingin yliopistossa voi opiskella aineenopettajaksi joko suomeksi, ruotsiksi tai 
englanniksi. Opintoihin voi hakea joko tutkinto-opiskelijana tai erillisopiskelijana 
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. 

• Opinnoissa voi suuntautua perus- ja lukio-opetuksen tai aikuisopetuksen tehtäviin –
molemmat antavat saman laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden.
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AINEENOPETTAJAKSI OPISKELU / HY



• Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) 
sisältävät ainedidaktiikkaa, 
kasvatustieteellisiä opintojaksoja ja kaksi 
ohjattua harjoittelujaksoa.

• Opinnot antavat laaja-alaisen 
kelpoisuuden eri kouluasteiden opettajan 
tehtäviin (ml. perusopetus, lukiot, 
ammatilliset oppilaitokset, 
ammattikorkeakoulut, kansalais- ja 
työväenopistot).
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PEDAGOGISTEN OPINTOJEN SISÄLTÖ
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MIKSI OPETTAJAKSI?
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OPISKELIJOIDEN AJATUKSIA OPINNOISTA

• ”Parasta opeopinnoissa on kun 
tutustuu eri tiedekunnista oleviin 
tyyppeihin.”

• ”Harkoissa saa tosi paljon ohjausta ja 
vertaistukea ja oikeestas vast siinä 
vahvistu se et kyl mä haluun 
opettajaks.”

• ”Se kun ne oppilaat innostuu jostain 
mun suunnittelemasta ja ihan oikeesti
ymmärtää sen opeteltavan asian. Se 
on niin hyvä fiilis.”



• Opettajia tarvitaan edelleen, mutta 
työllistymisessä kannattaa huomioida 
aineyhdistelmät.

• Erityisesti matemaattisten aineiden ja 
harvinaisempien kielten opettajista on 
pulaa. 

• Opettajan pedagogisista opinnoista 
on hyötyä monilla muillakin aloilla. 
Keväällä 2022 valmistuneita 
työskentelee koulujen lisäksi niin 
henkilöstöhallinnossa, järjestöissä, 
museoissa, politiikassa kuin 
koulutusviennin parissa.
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OPETTAJIEN TYÖLLISTYMINEN
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OPINTOIHIN HAKEMINEN



Matemaattis-
luonnontieteelliset 
aineet
• matematiikka
• fysiikka 
• kemia 
• biologia
• maantiede 

Kieliaineet
• englanti
• saksa, ranska
• espanja, portugali, 

italia, latina
• japani, kiina, viro, 
• venäjä
• äidinkieli ja kirjallisuus 
• suomi toisena kielenä
• ruotsi (toisena 

kotimaisena kielenä)

MISSÄ KOULUTUSOHJELMISSA VOI 
OPISKELLA AINEENOPETTAJAKSI?
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Muut opetettavat aineet
• psykologia
• elämänkatsomustieto
• ev. lut. uskonto
• uskontotiede
• yhteiskuntaoppi
• pienryhmäiset uskonnot 

(katolinen uskonto ja 
islam)



• Aineenopettajan opintoihin haetaan 
kandivaiheessa, mutta opinnot 
suoritetaan kokonaisuudessaan 
maisterin tutkintoon. 

• Poikkeuksena on matematiikan, 
fysiikan ja kemian opettajien 
kandiohjelma, jossa opinto-oikeus 
pedagogisiin opintoihin myönnetään 
jo tutkinnonsuoritusoikeuden 
yhteydessä. 

Eli opiskelija hakee: 
1) Kandin tutkinto-ohjelmaan 

(yhteishaku 15.-30.3.2023)
2) Kandiohjelmansa aloitettuaan 

opettajan pedagogisiin opintoihin 
(haku vuosittain helmi-
maaliskuussa). 

Opeopintoihin voi hakea tutkinto-
opiskelijana yhteensä kolme kertaa.

Maisterin tutkinnon suoritettuaan 
opiskelija voi hakea erillisopintoihin.
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OPETTAJAOPINTOIHIN HAKEMINEN



Opiskelija voi hakea aineenopettajan opintoihin, jos täyttää seuraavat ehdot:
1) Opiskelijalla on riittävä suomen/ruotsin/englannin kielen taito. 
2) Opiskelijalla on hakuajan päättyessä voimassa oleva opinto-oikeus Helsingin 

yliopistolla kandidaatin tutkintoon tähtääviin opintoihin. Hakukelpoisia ovat
o bio- ja ympäristötieteellisen
o humanistisen
o lääketieteellisen
o matemaattis-luonnontieteellisen
o teologisen tai
o valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat.
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HAKUKRITEERIT



1) Valinnan ensimmäisessä vaiheessa 
valitaan valintakokeeseen 
kutsuttavat hakijat em. kriteerien 
(=riittävä kielitaito & voimassa oleva 
opinto-oikeus) mukaisesti. 

2) Toisessa vaiheessa hakijat laitetaan 
valintakokeessa annettujen 
pisteiden mukaiseen 
paremmuusjärjestykseen.

Valintakoe on noin 30 min kestävä 
yksilöhaastattelu, johon ei liity 
erillistä ennakkovalmistautumista. 

KAKSIVAIHEINEN VALINTAMENETTELY
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HAKIJAMÄÄRÄT



• Aineenopettajaksi opiskelevien hakijamäärät ovat laskeneet merkittävästi korona-
aikana. Vuonna 2022 suomenkielisiin aineenopettajaopintoihin haki vain 206 
opiskelijaa (enimmäismäärä on 370). Tutustu hakijatilastoihin.

• Erityisesti ruotsin- ja englanninkielisiin aineenopettajaopintoihin on vähän hakijoita. 
• Hakijamäärät eivät täyty: matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantiede, kielet 

(joissain kielissä hakijoita ei ole lainkaan)
• Hakijamäärät täyttyvät: ev. lut. uskonto, historia, yleinen ja aikuiskasvatustiede
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HAKIJAMÄÄRÄT

https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/hae-opettajan-ammattipatevyyksia-antaviin-opintoihin/tilastot


• Haluaisitko kuulla lisää opiskelusta Helsingin yliopistossa suoraan 
opiskelijoiltamme? Tilaa esittely ja saat lukiollesi räätälöidyn esittelyn Helsingin 
yliopistosta ja 1-2 koulutusohjelmasta. 

• Yhteishaku: Helsingin yliopiston kandiohjelmiin hakeminen
• Kysyttävää hakemisesta? Hakijapalvelut ja neuvonta auttavat.
• Ajankohtaista tietoa Helsingin yliopiston koulutusohjelmista ja hakemisesta:

Lisätietoa opinto-ohjaajille ja opettajille
• Lisätietoa aineenopettajan opinnoista: Opettajan pedagogiset opinnot
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LISÄTIETOA JA YHTEYSTIEDOT

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/109208/lomake.html
https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/hae-kandi-ja-maisteriohjelmiin
https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/yhteystiedot-ja-neuvonta/hakijapalvelut-ja-neuvonta
https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/opiskelu-ja-opiskelijaelama/opinto-ohjaajille-ja-aineenopettajille
https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/opettajan-pedagogiset-opinnot


26/10/2022 15

KYSYMYKSIÄ?


	Aineenopettajaksi opiskelu�helsingin yliopistossa
	Aineenopettajaksi opiskelu / hy
	PEDAGOGISTEN Opintojen sisältö
	Miksi opettajaksi?
	Opiskelijoiden ajatuksia opinnoista
	Opettajien työllistyminen
	Opintoihin hakeminen
	Missä koulutusohjelmissa voi opiskella aineenopettajaksi?
	opettajaopintoihin hakeminen
	hakukriteerit
	Kaksivaiheinen valintamenettely
	hakijamäärät
	Hakijamäärät�
	Lisätietoa ja yhteystiedot
	Kysymyksiä?

