
Erityispedagogiikan opetussuunnitelma 2017–2020  

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op (EP, VEO) 

Erityispedagogiikan perusopinnot (eo) 25 op 
ERIP101 Erityispedagogiikan perusteet (eo) 5 op 
ERIP102 Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot (eo) 5 op 
ERIP103 Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu (eo) 5 op 
ERIP104 Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa (eo) 5 op 
ERIP105 Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (eo) 5 op 

Erityispedagogiikan aineopinnot (ped 10 op, eo 20 op) 50 op 
ERIA1100 Esteettömät oppimis- ja vuorovaikutusympäristöt (eo) 5 op 
ERIA1200 Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointi ja tukeminen (eo) 5 op 
ERIA1300 Matemaattisten taitojen arviointi ja tukeminen (eo) 5 op 
ERIA1400 Käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen tukeminen ja ohjaaminen (eo) 5 op 
OKLA1300 Työyhteisö ja yhteiskunta (EP, ped)  5 op 
ERIA1509 Varhaiserityiskasvatuksen pedagogiikka (VEO, ped) 5 op 
ERIA269 Harjoittelu: Yksilöllisen oppimisen ohjaaminen (EP, ped) 5 op 
ERIA3509 Harjoittelu: Oppimisen ohjaaminen päiväkotiryhmässä (VEO, ped)  5 op 
KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op 
KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät 5 op 
ERIA4300 Kandidaatintutkielma ja seminaari 10 op 
ERIA4305 Kandidaatin kypsyysnäyte 0 op 

Kandidaattiohjelman muut yhteiset opinnot 45 op 
Kasvatustieteen perusopinnot (ped) 25 op 

KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (ped) 5 op 
KTKP020 Vuorovaikutus ja yhteistyö (ped) 5 op 
KTKP3009 Osaaminen ja asiantuntijuus (opetusharjoittelu) (ped) 5 op 
KTKP040 Tieteellinen tieto ja ajattelu (ped) 5 op 
KTKP050 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos (ped) 5 op 

Yleisopinnot 10 op 
KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen 
opiskelusuunnitelma 

3 op 

KTKO103 Johdatus kasvatustieteisiin 2 op 
KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 3 op 
KTKO105 Johdatus tilastolliseen tutkimukseen 2 op 
HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä  

• Opintojakso on vaihtoehtoinen kurssille KTKO103.  
• Opintojakso on vaihtoehtoinen kurssille KTKO105, mikäli opiskelijalla on aiemmin 

suoritetut erityispedagogiikan aineopinnot. 

2 op 

Viestintä- ja kieliopinnot 10op 
XYHK001 Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen  4 op 
XRUK002/XRU0902 Svenska för pedagoger / skriftlig, muntlig (EP) 3 op 
XRUK003/XRUK903 Svenska för förskolepedagoger / skriftlig, muntlig (VEO) 3 op 
XENK002 Academic reading and communication skills 3 op 

Kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot 60 op 
• Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM), 

60 op 
• Jonkin oppiaineen perus- ja aineopinnot, yhteensä vähintään 60 op  
• Valinnaisia opintoja vähintään 60 op (voi sisältää esim. yhden opintokokonaisuuden ja 

tarvittavan määrän muita valinnaisia opintoja) 

 

 



Kasvatustieteen maisterin tutkinto 120 op (EP, VEO) 

Erityispedagogiikan syventävät opinnot (ped 25 op, eo 15 op)  90 op 
Sisältöopinnot (valitaan kaksi eo-jaksoa ja neljä ped-jaksoa) 30 op 

ERIS301 Neurokognitiivinen näkökulma tukemiseen oppimisvaikeuksissa (eo) 5 op 
ERIS1302 Käyttäytymisen ja kouluun kiinnittymisen tehostettu tukeminen (eo) 5 op 
ERIS303 Yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus ja pedagogiikka (eo) 5 op 
ERIS304 Vuorovaikutuksellinen näkökulma oppimisen ja ohjaamisen esteisiin 
(eo) 

5 op 

ERIS1305 Motivaatio oppimisen tukena (eo) 5 op 
ERIS320 Vuorovaikutus ja yhteistyö (ped)  5 op 
ERIS317 Pedagogiset suuntaukset ja oppimisteoriat (ped) 5 op 
ERIS318 International Perspectives on Special Education (ped) 5 op 
KLAS1209 Educator's Professional Ethics and Moral Education (ped) 5 op 
KLAS1309 Cultural Diversity in Education and Pedagogy (ped) 5 op 
PSYS3402 Monialainen ohjaus ja konsultatiivinen työote (ped) 5 op 
Laitoksen/tiedekunnan yhteiset opinnot  
Yllä olevien opintojen lisäksi kasvatustieteiden laitos ja kasvatustieteiden ja psykologian 
tiedekunta järjestävät yhteisiä opintojaksoja. Kurssitarjonta ilmoitetaan lukuvuosittain 
opetusohjelmassa (Korppi, www-sivut).  
Opiskelija voi yllä lueteltujen opintojaksojen lisäksi sisällyttää syventävien opintojen 
pedagogisiin opintoihin korkeintaan kaksi opintojaksoa (0-10 op) laitoksen ja tiedekunnan 
yhteisten opintojen tarjottimelta. 

0-10 op 

Harjoittelut  10 op 
EP: 
ERIS3100 Opetusharjoittelu: Tukipalveluiden suunnittelu, toteutus ja 
kehittäminen (eo)  
tai ERIS3101 Harjoittelu ulkomailla: Tukipalveluiden suunnittelu, toteutus ja 
kehittäminen (eo) 

5 op 

VEO: 
ERIS3500 Harjoittelu: Konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan työ (eo) 

5 op 

EP ja VEO: 
ERIS3009 Valinnainen syventävä harjoittelu: Opetusharjoittelu (ped) 
tai ERIS3019 Valinnainen syventävä harjoittelu: Ohjaus-, tutkimus- tai hallinnon 
harjoittelu (ped) 
tai ERIS3029 Valinnainen syventävä harjoittelu: Harjoittelu ulkomailla (ped) 

5 op 

Tutkimusmenetelmäopinnot (valitaan vähintään yksi laadullinen ja yksi määrällinen 
menetelmäkurssi) 

10 op 

KTKS2010 Laadulliset erityismenetelmäopinnot 5 op 
KTKS2050 Määrälliset erityismenetelmäopinnot 5 op 

Tutkielmaopinnot 40 op 
KLAS4010 Tutkielmaseminaari I  5 op 
KLAS4020 Tutkielmaseminaari II 5 op 
ERIS4500 Syventävien opintojen tutkielma 30 op 
ERIS4505 Maisterin kypsyysnäyte 0 op 

Maisteriohjelman muut yhteiset opinnot 6 op 
KTK0006 Opetushallinnon opinnot (ped) 1 op 
XPVK002 Akateeminen puheviestintä 2 op 
XKVK002 Kasvatustieteiden tutkimusviestintä 3 op 

Maisteriohjelman valinnaiset opinnot 24 op 
 

 



 

Erityispedagogiikan aineopinnot sivuaineopiskelijalle, 35 op 

Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op 
1. Sisältöopinnot 

• Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet yliopistotasoisia vähintään aineopintoihin kuuluvia 
vastaavan laajuisia menetelmäopintoja viimeisen 10 vuoden aikana, voivat suorittaa 
opintojaksot KTK2A010 ja KTK2A020 näyttökokeena. 

• Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet opintojaksot KTKA010/KTKA2010 ja 
KTKA020/KTKA2020 voivat korvata menetelmäopinnot vastaavalla määrällä 
sisältöopintoja.  

15 tai 25 op 

ERIA1010 Oppimisvaikeudet pedagogisena haasteena 5 op 
ERIA1020 Moninaisuus ja oikeudenmukaisuus palvelujärjestelmissä 5 op 
ERIA1030 Monikanavaisuus viestinnässä ja opetuksessa 5 op 
ERIA1040 Yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus ja inklusiivinen kasvatus 5 op 
ERIA1050 Autismikirjo, moni- ja vaikeavammaisuus: taustaoletukset, 
tukipalvelut ja pedagogiset ratkaisut 

5 op 

2. Tutkimusmenetelmäopinnot 0 tai 10 op 
KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op 
KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät 5 op 

3. Tutkielmaopinnot TAI tutkimukseen perehtyminen ja harjoittelu 
• Opiskelija valitsee suorittaako opintojakson ERIA4200 Proseminaari vai opintojaksot 

ERIA283 ja KLAA4100 

10 op 

ERIA4200 Proseminaari  10 op 
ERIA283 Harjoittelu: tutustuminen erityiskasvatuksen toimintaympäristöihin 5 op 
KLAA4100 Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen 5 op 

 

 

Erilliset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 
(erilliset erityisopettajan opinnot), 40 op 

Yhteiset opintojaksot 30 op 
ERIP110 Ammatillisen asiantuntijuuden kehittäminen 5 op 
ERIA1100 Esteettömät oppimis- ja vuorovaikutusympäristöt  5 op 
ERIA1200 Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointi ja tukeminen 5 op 
ERIA1300 Matemaattisten taitojen arviointi ja tukeminen 5 op 
ERIA1400 Käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen tukeminen 5 op 
ERIA255 Harjoittelu erityisopetuksessa 5 op 
  

Valinnaiset opintojaksot  
Valitaan 2 opintojaksoa 

10 op 

ERIA1050 Autismikirjo, moni- ja vaikeavammaisuus: taustaoletukset, 
tukipalvelut ja pedagogiset ratkaisut 

5 op 

ERIA1060 Monialainen yhteistyö perheiden kanssa 5 op 
ERIA1070 Puhe-, hieno- ja karkeamotoriikan arviointi ja tukeminen 5 op 
ERIS1305 Motivaatio oppimisen tukena  5 op 

 

 

 



 


