
21.8.2017 

 

Erityispedagogiikan aineopinnot (EP, VEO) 

OPS 2014 - 2017 -> OPS 2017 - 2020 

Vastaavuustaulukko tutkinto-opiskelijoille  

 

Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 1.8.2017, eikä vanhan OPSin mukaisia opintojaksoja voi sen jälkeen suorittaa, ellei 

toisin ilmoiteta. Jos opiskelijalta puuttuu aineopinnoista 3 op:n kurssi (esim. ERIA226), hänen tulee opiskella uuden OPSin 

mukainen vastaava kurssi kokonaisuudessaan (esim. ERIA1200, 5 op). Aineopintojen laajuudeksi voi siten tapauskohtaisesti 

tulla yli 50 op. Kolmen op:n laajuisena suoritettuja yksittäisiä opintojaksoja ei tarvitse täydentää, mutta opiskelijan tulee 

varmistaa, että hän suorittaa tarvittavan määrän erityisopettajan opintoihin kuuluvia (eo) ja pedagogisia (ped) opintoja 

(tarvittaessa aineopintokokonaisuuden täydennys kirjallisuus/artikkelipaketilla, ks. taulukko). 

 

Aineopintoihin sisältyvä harjoittelu kuuluu 1.8.2017 voimaan tulevassa opetussuunnitelmassa pedagogisiin opintoihin. Jos 

opiskelija on suorittanut harjoittelun ennen 1.8.2017, se lasketaan eo-opintoihin. Myös 1.8.2017 jälkeen harjoittelu voidaan 

tarvittaessa kolmen vuoden siirtymäajan puitteissa laskea eo-opintoihin, jos se on opiskelijan opintojen etenemisen ja 

tutkinnon koostumisen kannalta järkevää (esim. seuraavissa tapauksissa: opiskelija suorittanut ennen 1.8.2017 OKLA315 ja 

ERIA222, mutta ei ERIA269; opiskelija suorittanut ERIA222, mutta ei OKLA315 ja ERIA269). 

 

Erityispedagogiikan aineopinnot 2014–2017 (ped 10 

op, eo 20 op) 

50 op Erityispedagogiikan aineopinnot 2017–2020 

(ped 10 op, eo 20 op) 

50 op 

ERIA227 Monikanavainen vuorovaikutus ja viestintä 

(eo)  

3 op 

 

ERIA1100 Esteettömät oppimis- ja 

vuorovaikutusympäristöt (eo) 

5 op 

ERIA226 Lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen 

tukeminen (eo) 

3 op ERIA1200 Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen 

arviointi ja tukeminen (eo) 

5 op 

ERIA228 Ajattelun ja matemaattisten taitojen 

tukeminen (eo) 

3 op ERIA1300 Matemaattisten taitojen arviointi ja 

tukeminen (eo) 

5 op 

ERIA229 Sosioemotionaalisen kehityksen ja 

hyvinvoinnin tukeminen (eo) 

3 op ERIA1400 Käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen 

tukeminen ja ohjaaminen (eo) 

5 op 

OKLA315 Työyhteisö ja yhteiskunta (ped) 5 op OKLA1300 Työyhteisö ja yhteiskunta (ped), EP-

opiskelijoille  

myös VEO-opiskelija suorittavat kurssin 

tarvittaessa, jotta ped-opinnot tulevat täyteen 

5 op 

ERIA223 Varhaiserityisopetus (ped), VEO-opiskelijoille 

+ 

KTK0006 Opetushallinnon opinnot (ped)  

5 op  ERIA1509 Varhaiserityiskasvatuksen pedagogiikka 

(ped), VEO-opiskelijoille  

5 op 

ERIA222 Opetus ja ohjaus vastavuoroisena toimintana 

(ped) POISTUU + 

KTK0006 Opetushallinnon opinnot (ped)  

5 op Täydennyspaketti (ped) 4 op + KTK0006 

Opetushallinnon opinnot 1 op 

Täydennykseen ilmoittautuminen Korpissa 

koodilla ERIA222 (tulossa) 

5 op 

ERIA242- Valinnainen ammatillinen erikoistumisjakso 

(eo) 

POISTUU 

3 op Täydentävä, itsenäisesti suoritettava kurssi 

(Tulossa Korppiin koodilla ERIA299) 

1-6 

op 

ERIA269 Harjoittelu: Yksilöllisen oppimisen 

ohjaaminen (eo), EP-opiskelijoille 

5 op ERIA269 Harjoittelu: Yksilöllisen oppimisen 

ohjaaminen (ped), EP-opiskelijoille 

5 op 

ERIA268 Harjoittelu: Opetusharjoittelu 

päiväkotiryhmässä (eo), VEO-opiskelijoille 

5 op ERIA3509 Harjoittelu: Oppimisen ohjaaminen 

päiväkotiryhmässä (ped), VEO-opiskelijoille 

5 op 

KTKA010 Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: 

Laadulliset tutkimusmenetelmät 

5 op 

KTKA020 Määrälliset tutkimusmenetelmät 5 op KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: 

Määrälliset tutkimusmenetelmät 

5 op 

ERIA276 Proseminaari ja kandidaatin tutkielma  10 op ERIA4300 Kandidaatin tutkielma ja seminaari  10 op 

ERIA279 Kandidaatin kypsyysnäyte 0 op ERIA4305 Kandidaatin kypsyysnäyte 0 op 

 


