
Syventävien opintojen vastaavuudet/siirtymäohjeet OPS2014-17 > OPS 2017-20 

1.8.2017 alkaen järjestetään opetusta vain uuden OPSin mukaisesti. Kaikki OPS 2014–17 mukaan 
suorittamasi opinnot luetaan hyväksi – myös sellaiset sisältöopinnot, joille ei enää löydy vastaavaa 
opintojaksoa uudessa OPSissa. Huolehdithan, että et kuitenkaan suorita kahta sisällöllisesti vastaavaa 
opintojaksoa (esim. KTKS150 Kasvattajan etiikka ja eettinen kasvatus ja KLAS1209 Educator's 
Professional Ethics and Moral Education). 

Kursiivilla kirjoitettuja opintojaksoja ei ole opetusohjelmassa lv. 2017-18. 

Erityispedagogiikan syventävät opinnot 
(ped 25 op, eo 15 op) 2014–2017 

90 op Erityispedagogiikan syventävät opinnot 
(ped 25 op, eo 15 op) 2017–2020 

90 op 

Sisältöopinnot (valitaan kaksi eo-jaksoa ja neljä 
ped-jaksoa) 

30 op Sisältöopinnot (valitaan kaksi eo-jaksoa ja neljä 
ped-jaksoa) 

30 op 

ERIS301 Neurokognitiivinen näkökulma 
tukemiseen oppimisvaikeuksissa (eo), 5 op 
ERIS302 Yhteisöllinen käyttäytymisen ja 
oppimisen tuki, 5 op 
ERIS303 Yhteiskuntatieteellinen 
vammaistutkimus ja pedagogiikka (eo), 5 op 
ERIS304 Vuorovaikutuksellinen näkökulma 
oppimisen ja ohjaamisen esteisiin (eo), 5 op 

10 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 

10 op 

ERIS317 Pedagogiset suuntaukset ja 
oppimisteoriat (ped), 5 op 
ERIS318 International Perspectives on 
Special Education (ped), 5 op 
KTKS150 Kasvattajan etiikka ja eettinen 
kasvatus, 5 op 
ERIS319 Monikulttuurisuus kasvatuksessa ja 
opetuksessa, 5 op 
KAIS051 Vocational Identity and Agency 
(ped), 5 op 
Lisäksi tarjolla olevista yhteisistä opinnoista voi 
sisällyttää yhden opintojakson syventävien opintojen 
pedagogisiin opintoihin. 

20 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 
ERIS320 Vuorovaikutus ja yhteistyö (ped), 
5 op 
PSYS3402 Monialainen ohjaus ja 
konsultatiivinen työote (ped), 5 op 
Näiden lisäksi lukuvuosittain vaihtuva yhteisten 
opintojen tarjotin, jolta opiskelija voi sisällyttää 
syventävien opintojen pedagogisiin opintoihin 
korkeintaan 2 opintojaksoa. 
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/tiedekunnan-
yhteinen-kurssitarjotin  

20 op 

Harjoittelut  10 op Harjoittelut  10 op 
ERIS356 Harjoittelu: Tukipalveluiden 
suunnittelu, toteutus ja kehittäminen (eo) 

 EP: 
ERIS356 Harjoittelu: Tukipalveluiden 
suunnittelu, toteutus ja kehittäminen (eo)  
tai ERIS3101 Harjoittelu ulkomailla: 
Tukipalveluiden suunnittelu, toteutus ja 
kehittäminen (eo) 
VEO: 

5 op 



ERIS3500 Harjoittelu: Konsultoivan 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan työ 
(eo) 

ERIS357 Harjoittelu: Opetus-, ohjaus- tai 
hallinnon harjoittelu (ped) 

 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 kolme 
kurssia, joista vähintään yksi on laadullinen ja yksi 
määrällinen menetelmäkurssi) 

 Tutkimusmenetelmäopinnot (valitaan 
vähintään yksi laadullinen ja yksi määrällinen 
menetelmäkurssi) 

10 op 

KTKS010–KTKS029 Laadulliset 
erityismenetelmäopinnot 

3 op KTKS2010 Laadulliset 
erityismenetelmäopinnot 

5 op 

KTKS030–KTKS049 Määrälliset 
erityismenetelmäopinnot 

4 op KTKS2050 Määrälliset 
erityismenetelmäopinnot 

5 op 

KTKS050-KTKS059 Teoreettisen ja 
historiallisen tutkimuksen 
menetelmäopinnot 

3 op Mikäli olet suorittanut teoreettisen ja historiallisen 
tutkimuksen kurssin, se lasketaan uudessa OPSissa 
laadullisiin menetelmiin. 

Tarkista, että tutkimusmenetelmäopintojesi 
laajuudeksi tulee yhtensä vähintään 10 op ja että 
niihin sisältyy vähintään 3 op laadullisten 
menetelmien opintoja ja vähintään 4 op määrällisten 
menetelmien opintoja. Mikäli opintopistemäärä jää 
vajaaksi, voit joko suorittaa uuden OPSin mukaisen 
kurssin (5 op) tai sopia graduohjaajansa kanssa 
tarvittavan laajuisesta (1-4 op) oppimistehtävästä 

 

Tutkielmaopinnot 40 op Tutkielmaopinnot 40 op 
ERIS321 Tutkielmaseminaari I  5 op KLAS4010 Tutkielmaseminaari I  5 op 
ERIS322 Tutkielmaseminaari II 5 op KLAS4020 Tutkielmaseminaari II 5 op 
ERIS330 Pro gradu -tutkielma 30 op ERIS4500 Syventävien opintojen 

tutkielma 
30 op 

ERIS370 Maisterin kypsyysnäyte  ERIS4505 Maisterin kypsyysnäyte 0 op 
 


