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Onneksi olkoon, sinut on hyväksytty opiskelemaan luokanopettajan koulutukseen!
Sinulla on oikeus suorittaa kasvatustieteen maisterin tutkinto luokanopettajan koulutuksessa. Tutkinnon
rakenteen sekä tarkemmat tiedot opintojaksoista ja opetuksesta löydät WebOodista (weboodi.helsinki.fi).
Osan tiedoista näet vain kirjautumalla, joten kannattaa aktivoida yliopiston käyttäjätunnus mahdollisimman
pian. Lukuvuonna 2017-2018 maisteriopintoja suoritetaan vuosien 2016-2020 tutkintovaatimuksilla.
Elokuussa 2018 aloittaa uusia kasvatustieteiden maisteriohjelma. Voit silloin päättää, siirrytkö uuteen
ohjelmaan vai jatkatko vanhoilla tutkintovaatimuksilla. Siirtymisestä tiedotetaan tarkemmin
kevätlukukaudella 2018.
Opintojen aloitus
Opiskelu alkaa kasvatustieteellisen tiedekunnan yhteisellä uusien opiskelijoiden infotilaisuudella
maanantaina 28.8.2017 klo 12 Porthanian (Yliopistonkatu 3) salissa 1. Luokanopettajan opintosuunnan oma
aloitusinfo on tiistaina 29.8.2017 klo 9 - 11 Auroran (Siltavuorenpenger 10) salissa 230. Orientoivan viikon
tarkempi aikataulu on tämän kirjeen liitteenä. Orientoivan viikon tilaisuuksiin osallistuminen on
vapaaehtoista, mutta suositeltavaa, jotta pääset sujuvasti kiinni opintoihisi.
Tuutoriryhmät
Opiskelijat jaetaan opintojen alussa tuutoriryhmiin. Myös maisterihaussa valitut sijoitetaan näihin ryhmiin,
ja on suositeltavaa osallistua oman tuutoriryhmän toimintaan mahdollisuuksien ja innostuksen mukaan.
Ryhmäjako selviää maanantaina 28.8.2017 (omalta opiskelijatuutoriltasi).
Ilmoittautuminen opintoihin
Ilmoittautuminen opintoihin alkaa keskiviikkona 16.8.2017 ja jatkuu 3.9.2017 asti WebOodi-järjestelmässä.
Tuutorit opastavat tarvittaessa syksyn kursseille ilmoittautumisessa perjantaina 1.9.2017.
Opintojaksoille ei voi osallistua ilman WebOodi-ilmoittautumista. Jotta voit ilmoittautua opintojaksoille,
tulee sinun aktivoida yliopiston käyttölupasi mahdollisimman pian.
Opiskelu luokanopettajan koulutuksessa
Opiskelu luokanopettajan koulutuksessa on täysipäiväistä. Opetus sijoittuu arkipäiviin maanantaista
perjantaihin klo 8.15 ja 17.45 välille. Tiedekunnan Opetuksen ja opiskelun toimintaohjeiden mukaisesti
poissaoloa opintojakson ryhmäopetuksen määrästä saa kertyä enintään 10 %. Oman lukujärjestyksen laadintaan
ja opintoihin ilmoittautumiseen saat ohjeita orientoivalla viikolla.
Täydentävät opinnot ja henkilökohtainen opintosuunnitelma
Sinulle voidaan määrätä tarvittaessa täydentäviä opintoja. Mahdollisten täydentävien opintojen
määrittelemistä ja alustavan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimista varten pyydämme sinua
toimittamaan 1.8. jälkeen virallisen opintorekisteriotteen koulutussuunnittelija Tanja Steinerille joko
skannattuna
sähköpostitse
(tanja.steiner@helsinki.fi)
tai
henkilökohtaisesti
Siltavuoren
opiskelijapalvelupisteeseen (osoite alla) .
Opintojen hyväksilukeminen
Jos sinulla on aiempia opintoja, joita haluat käyttää KM-tutkintoosi, katsotaan hyväksiluettavat suoritukset
opintojen alkaessa, ei etukäteen. Opintojen hyväksilukemisesta kerrotaan tarkemmin luokanopettajan
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opintosuunnan aloitusinfossa. Opintojen hyväksilukemiseen liittyviin kysymyksiin vastataan
opintoneuvonnasta aloitusinfon jälkeen. Omien opintojesi korvaavuuksista voit tulla keskustelemaan myös
HOPS-klinikalle keskiviikkona 30.8.2017 klo 9-12 välillä.
Opintoneuvonta
Opintoneuvontaa antavat Siltavuoren opiskelijapalvelupisteen opintoneuvojat (yhteystiedot alla).
Luokanopettajan koulutuksen opintoihin liittyvissä asioissa neuvoo ensisijaisesti opintoneuvoja Saija
Saarinen. Luokanopettajan koulutuksen koulutussuunnittelija Tanja Steiner on tavattavissa sopimuksen
mukaan. Opintoihin liittyviin kysymyksiin saat vastauksia orientoivalla viikolla.
Opiskelijapalveluiden yhteystiedot
Siltavuoren opiskelijapalvelupiste, Siltavuorenpenger 5 A, PL 9, 00014 Helsingin yliopisto (Minervarakennus, K1-kerros, huone 141 d)
Sähköpostiosoite: siltavuori-student@helsinki.fi
Puhelin: 02941 29600
Vastaanotto- ja puhelinajat 31.7.2017 lähtien: ma-ti klo 12-15 ja ke-to klo 10-13
Ottaessasi yhteyttä sähköpostitse, ilmoitathan opiskelijanumerosi sekä viestin otsikkokentässä missä
opintosuunnassa opiskelet (LO =luokanopettajan opintosuunta).
Luokanopettajan koulutuksen koulutussuunnittelijan tapaamiset sovitaan erikseen sähköpostitse.
Sähköpostiosoite: tanja.steiner@helsinki.fi

Aurinkoista kesää ja onnea
opintoihin!
Ystävällisin terveisin,

Tanja ja Saija
Luokanopettajan koulutuksen
koulutussuunnittelija ja opintoneuvoja

Yhteenveto tärkeistä päivämääristä:
1.8. alkaen Toimita opintorekisteriote
aiemmista opinnoistasi koulutussuunnittelijalle
16.8. – 3.9. Ilmoittautuminen opintojaksoille
WebOodissa
28.8. Orientoiva viikko alkaa tiedekunnan
infolla klo 12
29.8. Luokanopettajan opintosuunnan oma
aloitusinfo klo 9
4.9. Syksyn varsinainen opetus alkaa

