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Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 
1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? 

Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten jatkat opintojasi. 

Tutkintovaatimukset määrittelevät opintokokonaisuuksien rakenteen kuten opintojaksojen 
opintopisteet sekä tavoitteet ja kirjallisuuden. Opinto-ohjelmista löydät tietoa muun muassa 
jaksojen kirjallisuudesta. 
 
Kasvatustieteiden opintoja tarjotaan 1.8.2016 lähtien vain uusien tutkintovaatimusten 
mukaisesti. Poikkeuksena tutkintovaatimuksiin 2012–2016 kuuluvasta opintojaksosta P 6. Kasvatus, 
koulutus ja kehitys (5 op) järjestetään suoritusmahdollisuus siirtymäsäännösten mukaisesti. 
 

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille  
 

Lukuvuosien 2016–2017 – 2018–2019 tutkintovaatimukset  

Uudet tutkintovaatimukset astuvat voimaan 1.8.2016 ja ne koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tämän 
jälkeen kasvatustieteen opintokokonaisuuden aloittavia opiskelijoita. Lisäksi osa muutoksista koskee myös 
aiemmin kasvatustieteen opintonsa aloittaneita opiskelijoita. Siirtymäsäännöksissä määrätään näistä 
tapauksista. 

Aiempien tutkintovaatimusten mukaiset opinnot hyväksytään osaksi opintokokonaisuuksia siirtymä-
säännösten mukaisesti. Lukuvuosien 2011–2012 – 2015–2016 tutkintovaatimusten mukaiset opintokoko-
naisuudet voidaan koota 31.7.2026 asti voimassaolevien vanhentumissääntöjen puitteissa. Tätä vanhempien 
tutkintovaatimusten mukaiset opintokokonaisuudet voidaan koota 31.7.2022 asti voimassaolevien 
vanhentumissääntöjen puitteissa. Opinnot vanhenevat sen lukuvuoden lopussa kun opintojakson 
suorituksesta tulee kuluneeksi 10 vuotta. 

Sivuaineopiskelijoille tarjotaan Avoimessa yliopistossa seuraavat kasvatustieteiden opintokokonaisuudet: 
Perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op. Perusopintojen kokonaisuus on pääaineopiskelijoiden 
kokonaisuuden kanssa yhtenevä. Aineopintojen opintokokonaisuus muodostuu riittävästä määrästä sisältö- 
ja tutkimusmenetelmäopintoja sekä sivuaineopiskelijoiden seminaarityöstä ja sen tekemistä tukevasta 
seminaarista. 

Sivuilla 5-6 on esitetty esimerkkejä erilaisista opintojen vaiheista ja niihin sovellettavista siirtymä-
säännöksistä. 
 

Perusopintojen muutokset ja siirtymäsäännökset 
Perusopintojen yhteispistemäärä pysyy ennallaan 25 opintopisteessä. Kokonaisuuteen sisältyvien 
opintojaksojen lukumäärä muuttuu kuudesta viiteen, opintojakson P 1. opintopistemäärä laajenee kolmesta 
viiteen ja opintojaksojen P 2., P 3. ja P 4. opintopistemäärä laajenee neljästä viideksi. Opintojakso P 5. Kohti 
tutkivaa työtapaa säilyy ennallaan. Aiempien tutkintovaatimusten opintojakso P 6. Kasvatus, koulutus ja 
kehitys elämänkulussa (5 op) poistuu tutkintovaatimuksista. 

Mikäli joltain perusopintonsa ennen 1.8.2016 aloittaneelta opiskelijalta puuttuu jokin opintojaksoista P 1.-P 
4., tulee hänen suorittaa se uusien tutkintovaatimusten mukaisesti 5 opintopisteen laajuisena. Tällöin hänen 
perusopinnoistaan tulee 25 opintopistettä laajemmat (26–29 opintopistettä). 

Opintojaksosta P 6. tarjotaan suoritusmahdollisuus lukuvuosien 2016–2019 ajan niille opiskelijoille, jotka 
ovat aloittaneet perusopintonsa ennen 1.8.2016. Mikäli perusopintonsa ennen 1.8.2016 aloittaneelta 
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opiskelijalta puuttuu opintojakso P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa, tulee hänen suorittaa 
opintojakso lukuvuosien 2012–2016 tutkintovaatimusten mukaisesti.  

 

Aineopintojen muutokset ja siirtymäsäännökset 
Aineopintojen yhteispistemäärä säilyy sivuaineopiskelijoilla 35 opintopisteenä. Aineopintojen yhteisten 
sisältöopintojen opintojaksojen yhteispistemäärä muuttuu 12 opintopisteestä 15 opintopisteeseen ja 
valinnaisten sisältöopintojen yhteisopintopistemäärä 12 opintopisteestä 10 opintopisteeseen. Aine-
opinnoissa sisältöopintojen yhteenlaskettu määrä muuttuu siten 24 opintopisteestä 25 opintopisteeseen. 
Menetelmäopintojen määrä säilyy ennallaan. Tutkielmaopintojen opintopistemäärä laskee 5 opintopisteestä 
4 opintopisteeseen.  

Aineopintojen yhteisistä sisältöopinnoista poistuu tutkintovaatimusten 2012–2016 opintojakso A 1.1. 
Kasvatusfilosofia. Tämän muutoksen myötä aiempien tutkintovaatimusten aikainen valinnaisuus yhteisten 
sisältöopintojen suhteen sivuaineopiskelijoilta poistuu. Sivuaineopiskelijoiden tulee siten suorittaa kaikki 
sivuaineopiskelijoiden kokonaisuuteen kuuluvat A 1. yhteiset sisältöopinnot. 

Aiempien tutkintovaatimusten opintojaksojen A 1.2. Kasvatussosiologia (lukuvuosien 2016–2019 tutkinto-
vaatimuksissa A 1.1. Kasvatussosiologia), A 1.2. Oppimisen teoreettiset perusteet (lukuvuosien 2016-2019 
tutkintovaatimuksissa A 1.2. Oppimisen tutkimuksen klassikot ja A 1.4. Osaamisen kehittäminen työelämässä 
(lukuvuosien 2016–2019 tutkintovaatimuksissa A 1.3 Osaamisen kehittäminen työelämässä) opinto-
pistemäärä nousee 5 opintopisteeseen. Mikäli aineopinnot ennen 1.8.2016 aloittaneella opiskelijalla puuttuu 
jokin näistä opintojaksoista, tulee hänen tehdä ne uusien tutkintovaatimusten mukaisesti 5 opintopisteen 
laajuisina.  

Aineopintojen valinnaisten sisältöopintojen opintojaksojen sisällöt on uudistettu. Sisällölliset vastaavuudet 
aiempien tutkintovaatimusten opintojaksoihin on merkitty 2016–2019 tutkintovaatimusten opintojakso-
kuvausten lisätietoihin sekä taulukkoon 1. 
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Taulukko 1. Perus- ja aineopintojen vastaavuudet 2012–2016 ja 2016–2019 tutkintovaatimuksissa. 

Kasvatustieteen perusopinnot 25 Kasvatustieteen perusopinnot 25

P 1. Johdatus kasvatustieteisiin 3 P 1. Johdatus kasvatustieteisiin 5

P 2. Kasvatus yhteiskunta ja kulttuuri 4 P 2. Kasvatus yhteiskunta ja kulttuuri 5

P 3. Opetuksen ja oppimisen perusteet 4 P 3. Oppimisen ja opetuksen perusteet 5

P 4. Oppiminen työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 4 P 4. Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5

P 5. Kohti tutkivaa työtapaa 5 P 5. Kohti tutkivaa työtapaa 5

P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa 5

Kasvatustieteen aineopinnot 35 Kasvatustieteen aineopinnot 35

A 1. Yhteiset sisältöopinnot (valitaan kolme) 12 A 1. Yhteiset sisältöopinnot 15

A 1.1. Kasvatusfilosofia 4

A 1.2. Kasvatussosiologia 4 A 1.1. Kasvatussosiologia 5

A 1.3. Oppimisen teoreettiset perusteet 4 A 1.2. Oppimisen tutkimuksen klassikot 5

A 1.4. Osaamisen kehittäminen työelämässä 4 A 1.3. Osaamisen kehittäminen työelämässä 5

A 1.5. Kasvatustieteilijän toimintakentät 2 A 1.4. Kasvatustieteilijän toimintakentät 2

A 2. Valinnaiset sisältöopinnot (valitaan kolme) 12 Valinnaiset sisältöopinnot (valitaan kaksi) 10

A 2.9. Koulutus, työelämä ja tasa-arvo 4 A 2.1. Kasvatus, koulutus, työelämä ja tasa-arvo 5

A 2.1. Koulutuksen suunnittelu, hallinto ja talous 4 A 2.2. Koulutuspolitiikan ja talouden kehityslinjoja 5

A 2.6. Oppimis- ja motivaatiopsykologia 4 A 2.3. Oppimis- ja motivaatiopsykologia 5

A 2.4. Opetuksen teoria ja käytäntö 4 A 2.4. Yhteisöllinen oppiminen 5

A 2.8. Developmental work research 4 A 2.5. Kehittävä työntutkimus 5

A 2.6. Oppiminen ja muutostoimijuus 5

A 2.2. Kasvatus, koulutus ja erot: kulttuurintutkimuksen näkökulmia 4

A 2.3. Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskuntahistoria 4

A 2.5. Oppiminen yliopistossa 4

A 2.7. Yksilön ja yhteisön asiantuntijuus 4

A 3. Tutkimusmenetelmäopinnot (valitaan toinen) 6 A 3. Tutkimusmenetelmäopinnot (valitaan toinen) 6

A 3.2. Kvalitatiivinen tutkimusote I 6 A 3.2. Kvalitatiivinen tutkimusote I 6

A 3.3. Kvantitatiivinen tutkimusote I 6 A 3.3. Kvantitatiivinen tutkimusote I 6

A 5. Sivuaineopiskelijan seminaarityö ja sen tekemistä tukeva seminaari 5 A 5. Sivuaineopiskelijan seminaarityö ja sen tekemistä tukeva seminaari 4

ei vastaavaa opintojaksoa

ei vastaavaa opintojaksoa

vastaava opintojakso maisterin tutkinnon syventävissä opinnoissa

2012-2016 2016-2019

ei vastaavaa opintojaksoa

ei vastaavaa opintojaksoa

ei vastaavaa opintojaksoa

ei vastaavaa opintojaksoa
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Valinnaisten sisältöopintojen opintojaksokohtainen opintopistemäärä muuttuu 4 opintopisteestä 5 
opintopisteeseen. Aiemmin vaaditun kolmen valinnaisen aineopintojakson sijaan vaaditaan vuosien 2016–
2019 tutkintovaatimuksissa kahden valinnaisen aineopintojakson suorittamista. Kasvatustieteen (yleinen ja 
aikuiskasvatustiede) kandidaatin tutkintovaatimuksissa aineopintojen valinnaisia sisältöopintoja on 
aiemman yhdeksän opintojakson sijaan kuusi. 

Sivuaineopiskelijoille tarkoitetun opintojakson A 5. Sivuaineopiskelijan seminaarityö ja sen tekemistä tukeva 
seminaari laajuus muuttuu 5 opintopisteestä 4 opintopisteeseen.  

Tutkintovaatimusten uudistuksen ja opintopistemäärien muutosten vuoksi sivuaineopiskelijan A 1. Yhteisten 
sisältöopintojen laajuus voi vaihdella 12 ja 15 opintopisteen välillä ja A 2. Valinnaisten sisältöopintojen 
laajuus 10 ja 15 opintopisteen välillä. Mikäli opiskelija on suorittanut 1.8.2016 mennessä muut sivuaine-
opiskelijan aineopintokokonaisuuden opinnot, paitsi opintojakson A 5. Sivuaineopiskelijan seminaarityö ja 
sen tekemistä tukeva seminaari, voidaan hänelle koota 34 opintopisteen aineopintokokonaisuus. Täten 
sivuaineopiskelijan aineopintojen laajuus voi vaihdella 34 ja 39 opintopisteen välillä. 

2016 tutkintovaatimuksista vain ne opintojaksot, joilla on vastaava opintojakso myös 2016–2019 
tutkintovaatimuksissa. Opintojaksojen sisältöjen uudistamisen ja uudelleen organisoinnin sekä suomen ja 
ruotsinkielisten koulutusohjelmien maisterivaiheen tutkintovaatimusten integroinnin myötä suuri osa 
vuosien 2016–2019 tutkintovaatimusten opintojaksoista on uusia, eikä niille löydy vastaavuutta aiemmista 
tutkintovaatimuksista. 

Tutkimusmenetelmäopinnot ovat säilyneet pääosin vuosien 2012–2016 tutkintovaatimuksien mukaisina. 
Vuosien 2012–2016 tutkintovaatimuksissa oleva tutkimusmenetelmien vaihtuva opintojakso on uudistuksen 
myötä poistunut.  
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Esimerkkejä siirtymäsäännöksistä kun perus- tai aineopinnot on aloitettu ennen 1.8.2016 

 
1. Opiskelija, jolla on perusopinnot aloitettu, mutta ei vielä valmiit. 

 
Opiskelija on suorittanut seuraavat opinnot: 

- P 1. Johdatus kasvatustieteisiin 3 op 
- P 2. Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 4 op 
- P 3. Opetuksen ja oppimisen perusteet 4 op 
- P 5. Kohti tutkivaa työtapaa 5 op 

 

Opiskelijalta puuttuu aiempien tutkintovaatimusten mukaisesti seuraavat opintojaksot: 

- P 4. Oppiminen työssä, organisaatiossa ja verkostoissa 4 op 
- P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa 5 op 

 

Opiskelija suorittaa uusien tutkintovaatimusten mukaisesti opintojakson 

- P 4. Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa 5 op 
 

sekä aiempien tutkintovaatimusten mukaisesti siirtymäajan järjestettävän opintojakson 

- P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa 5 op 
 

 Perusopintokokonaisuudesta tulee 26 opintopisteen laajuinen. 
 

2. Opiskelija, jolla on aineopinnot muutoin valmiit, mutta sivuaineopiskelijan seminaarityö ja sen 
tekemistä tukeva seminaari puuttuu. 

 

Opiskelija on suorittanut seuraavat opinnot: 

- perusopinnot 25 op 
- A 1. Yhteiset sisältöopinnot 12 op 
- A 2. Valinnaiset sisältöopinnot 12 op 
- A 3. Tutkimusmenetelmäopinnot 6 op 

 

Opiskelijalta puuttuu aiempien tutkintovaatimusten mukaisesti seuraava opintojakso: 

- A 5. Sivuaineopiskelijan seminaarityö ja sen tekemistä tukeva seminaari 5 op 
 

Opiskelija suorittaa uusien tutkintovaatimusten mukaisesti seuraavan opintojakson: 

- A 5. Sivuaineopiskelijan seminaarityö ja sen tekemistä tukeva seminaari 4 op 
 

 Aineopintokokonaisuudesta tulee 34 opintopisteen laajuinen. 
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3. Opiskelija, jolta puuttuu aineopinnoista A 2. Valinnaiset sisältöopinnot. 
 
Opiskelija on suorittanut seuraavat opinnot: 
- perusopinnot 25 op 
- A 1. Yhteiset sisältöopinnot 12 op 
- A 3. Tutkimusmenetelmäopinnot 6 op 
- A 5. Sivuaineopiskelijan seminaarityö ja sen tekemistä tukeva seminaari 5op 

 

Opiskelijalta puuttuu aiempien tutkintovaatimusten mukaisesti seuraavat opintojaksot: 

- 3 x A 2. Valinnaisia sisältöopintoja 4 op (yht. 12 op) 
 

Opiskelija suorittaa uusien tutkintovaatimusten mukaisesti seuraavat opintojaksot: 

- 3 x A 2. Valinnaisia sisältöopintoja 5 op (yht. 15 op) 
 

 Aineopintokokonaisuudesta tulee 38 opintopisteen laajuinen. 
 

 


