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KASVATUSTIETEEN	KANDIDAATIN	TUTKINTO	180	OP	

1. KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 20 OP
2. KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT 25 OP
3. KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 47 OP
4. VARHAISKASVATUKSEN TEHTÄVIIN JA ESIOPETUKSEEN
AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT 60 OP
5. SIVUAINEOPINNOT JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 28 OP

1. KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 20 OP

1.1 Opettajuuteen kasvu ja opintojen suunnittelu (sis. HOPS 1 op) 4 op
1.2 Tieteellinen kirjoittaminen 3 op
1.3 Puheviestintä PY1 2 op
1.4 Toinen kotimainen kieli 3 op
1.5 Vieras kieli 3 op
1.6 TVT-ajokortti 3 op
1.7 Muut TVT-opinnot 2 op

2. KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT 25 OP

2.1 Kasvatuksen yhteiskunnallinen ja kulttuurinen perusta 8 op
2.1.1 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet (OPP) 4 op
2.1.2 Lapsuuden muuttuminen 4 op
2.2 Kasvatuksen psykologinen perusta 8 op
2.2.1 Johdatus kasvatuspsykologiaan (OPP) 3 op
2.2.2 Lapsen biologinen, sosiaalinen ja psykologinen kehitys 5 op
2.3 Kasvatuksen pedagoginen perusta 6 op
2.3.1 Didaktiikka (OPP) 2 op
2.3.2 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka (OPP) 4 op
2.4 Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op

3. KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 47 OP

3.1 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 30 op
3.1.1 Varhaiskasvatuksen suunnittelu ja kehittäminen (OPP) 3 op
3.1.2 Oppiminen toiminnassa (OPP 2 op) 5 op
3.1.3 Esi- ja alkuopetuksen teoria ja didaktiikka (OPP) 3 op
3.1.4 Alle 3-vuotiaiden pedagogiikka 3 op
3.1.5 Erityisyyden ja moninaisuuden kohtaaminen (OPP) 6 op
3.1.6 Varhaisvuosien erityis- ja monikulttuurisuuskasvatus 5 op
3.1.7 Yhteistyö aikuisverkostoissa 5 op
3.2 Tutkimusmenetelmäopinnot 7 op
3.2.1 Määrälliset tutkimusmenetelmät 1 4 op
3.2.2 Laadulliset tutkimusmenetelmät 1 3 op
3.3 Kandidaatin tutkielma 10 op
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4. VARHAISKASVATUKSEN TEHTÄVIIN JA ESIOPETUKSEEN
AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT 60 OP

4.1 Varhaiskasvatuksen sisältöalueet 45 op
4.1.1 Liikunta ja terveys 3 op
4.1.2 Kieli ja vuorovaikutus 3 op
4.1.3 Matematiikka 3 op
4.1.4 Ympäristö- ja luontokasvatus 3 op
4.1.5 Uskonto ja etiikka 3 op
4.1.6 Taito- ja taideaineet

4.1.6.1 Musiikin didaktiikka 1 4 op
4.1.6.2 Liikunnan ja terveyden didaktiikka 1 4 op
4.1.6.3 Kuvataiteen didaktiikka 1 4 op
4.1.6.4 Käsityön didaktiikka 1 4 op
4.1.6.5 Lastenkirjallisuus 3 op
4.1.6.6 Draamakasvatus 3 op
Valinnaiset opinnot (kaksi seuraavista):
4.1.6.7 Musiikin didaktiikka 2 4 op
4.1.6.8 Liikunnan didaktiikka 2 4 op
4.1.6.9 Kuvataiteen didaktiikka 2 4 op
4.1.6.10 Käsityön didaktiikka 2 4 op

4.2 Harjoittelu 15 op
4.2.1 Perusharjoittelu 3 op
4.2.2 Eheyttävä harjoittelu (OPP 4 op) 6 op
4.2.3 Päättöharjoittelu (OPP 4 op) 6 op

5. SIVUAINEOPINNOT JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 28 OP
Tutkintoon tulee sisällyttää yksi yliopistollinen vähintään 25 opintopisteen
opintokokonaisuus sekä lisäksi vapaasti valittavia yliopistollisia opintoja niin,
että tutkinnon opintopisteiden vähimmäismäärä saavutetaan.

OPP = tutkintoon sisältyvät opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvat opinnot 35 op
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CURRICULUM	FOR	KINDERGARTEN	TEACHER	EDUCATION	180	STUDY	
CREDITS	
1. LANGUAGE AND COMMUNICATION STUDIES 20 CR
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4. STUDIES PROVIDING PROFESSIONAL READINESS FOR WORK
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5. MINOR SUBJECT AND OPTIONAL STUDIES 28 CR

1. LANGUAGE AND COMMUNICATION STUDIES 25 CR

1.1 Orientation to University Studies and Kindergarten Teacher’s Profession 4 cr
1.2 Scientific Writing 3 cr
1.3 Speech Communication 2 cr
1.4 Second National Language 3 cr
1.5 Foreign Language 3 cr
1.6 The ICT Driving Licence 3 cr
1.7 Other ICT-studies 2 cr

2. BASIC STUDIES IN EDUCATION 25 CR

2.1 Social and Cultural Foundations of Education 8 cr
2.1.1 Social, Historical and Philosophical Foundations of Education (PST) 4 cr
2.1.2 Changing Childhood 4 cr
2.2 Psychological Basis of Early Childhood Education 8 cr
2.2.1 Introduction to Educational Psychology (PST) 3 cr
2.2.2 Children´s Biological, Social and Psychological Development 5cr
2.3 Pedagogical Foundations of Early Childhood Education 6 cr
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2.3.2 Basics of Early Childhood Education (PST) 4 cr
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3. INTERMEDIATE STUDIES IN EDUCATION 47 CR

3.1 Early Childhood Education 30 cr
3.1.1 Planning and Developing in Early Childhood Education (PST) 3 cr
3.1.2 Learning in Action (PST 2 cr) 5 cr
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4. STUDIES PROVIDING PROFESSIONAL READINESS FOR WORK
IN INSTITUTIONAL EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND
PRESCHOOL EDUCATION 60 CR

4.1 Contentuals in Institutional Early Childhood Education 45 cr
4.1.1 Physical Education and Health 3 cr
4.1.2 Language and Interaction (Communication) 3 cr
4.1.3 Mathematics 3 cr
4.1.4 Environmental Education and Natural sciences 3 cr
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4.2.2 Integrated Practice (PST 4 cr) 6 cr
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5. MINOR SUBJECT AND OPTIONAL STUDIES 28 CR

PST = Pedagogical studies for teachers 35 cr
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LASTENTARHANOPETTAJAN	KOULUTUKSEN	TOIMINTA-AJATUS	JA	
TAVOITTEET	

Koulutuksen	toiminta-ajatus	
Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija on varhaiskasvatuksen
asiantuntija. Tutkinto antaa pätevyyden lastentarhanopettajan tehtäviin lasten
päivähoidossa ja esiopetuksessa. Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kehittää
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikkaa lapsen kehityksen, kulttuurisen oppimisen
ja toiminnallisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tutkinto antaa pätevyyden myös erilaisiin
varhaiskasvatuksen asiantuntija-tehtäviin, kuten julkishallinnon virkoihin.

Koulutuksen arvoperustan muodostavat demokratia ja oikeudenmukaisuus sekä
yhteiskunnallinen, kulttuurinen, koulutuksellinen ja sukupuolten välinen tasa-arvo.
Koulutuksessa noudatetaan eettisiä, kasvatus- ja monitieteellisiä periaatteita sekä painotetaan
laaja-alaista asiantuntijuutta, monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyttä.

Opiskeluprosessin aikana tuetaan opiskelijan opettajuuteen kasvua, vahvan ammatti-
identiteetin rakentumista sekä opiskelijan kasvua elinikäiseen oppimiseen ottaen huomioon
varhaiskasvatuksen yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ulottuvuudet. Opettajuutta tarkastellaan
eettisenä ammattina.

Koulutuksen	tavoitteet	
1) Opiskelija perehtyy julkisen kasvatus- ja koulutusjärjestelmän filosofisiin,
historiallisiin, yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin perusteisiin.

2) Opiskelija perehtyy lapsen kasvuun, persoonallisuuden kehittymiseen, oppimiseen sekä
lapsuuteen ilmiönä. Hän oppii havainnoimaan, ymmärtämään, ohjaamaan, opettamaan ja
arvioimaan lasta ja lapsiryhmää yksilöllisesti ja yhteisöllisesti

3) Opiskelija hankkii valmiudet pedagogisen tiedon joustavaan soveltamiseen ja pedagogisen
työn kehittämiseen. Opiskelija perehtyy lasten oppimisen ja kehityksen vahvistamiseen.

4) Opiskelija hankkii valmiudet varhaiskasvatusta koskevien ilmiöiden analysoimiseen,
kriittiseen arviointiin ja tutkimuspohjaiseen oman työn arviointiin.

4) Opiskelija perehtyy lastentarhanopettajan ammattiin. Hän hankkii työtään tutkivan
lastentarhanopettajan taidot ja oppii työstämään omaa käyttöteoriaansa. Opiskelija
harjaantuu varhaiskasvatusta kehittäväksi asiantuntijaksi, joka on sekä valmis
kohtaamaan että toteuttamaan muutoksia työelämässä ja omaa valmiudet itsensä
kehittämiseen.

5) Opiskelija perehtyy julkisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteisiin,
sisältöihin ja menetelmiin niin, että hänellä on riittävät tiedot ja taidot havainnoida,
suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää varhaiskasvatusta.

6) Opiskelija oppii varhaiskasvatuksen asiantuntijana tekemään moniammatillista
yhteistyötä lasten vanhempien, sosiaali- ja opetustoimen sekä muiden yhteistyötahojen
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kanssa. Opiskelija perehtyy lasten oikeuksien huomioon ottamiseen, syrjäytymisen
ehkäisemiseen ja sosiaaliseen inkluusioon.

7) Opiskelija hankkii valmiuksia toimia aktiivisesti kansalaisena kansallisella ja
kansainvälisellä tasolla.

8) Opiskelija on viestintätaitoinen sekä omalla äidinkielellään että vierailla kielillä ja
hallitsee tieto- ja viestintätekniikan käytön omalla alallaan.

9) Opiskelija voi jatkaa opintojaan ylempään korkeakoulututkintoon ja edelleen jatko-
opintoihin käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa ja muissa tiedekunnassa.

Opettajan	pedagogisiin	opintoihin	kuuluvat	opinnot	(35	op)	osana	
kasvatustieteen	kandidaatin	(lastentarhanopettaja)	tutkintoa	sekä	
englanninkielinen	opetus	Lastentarhanopettajan	koulutuksessa	

Lastentarhanopettajan tutkintoon (kasvatustieteen kandidaatti) sisältyy 35 opintopistettä 60
opintopisteen laajuisista opettajan pedagogisista opinnoista (henkilöstön kelpoisuuksista annettu
asetus (986/98) sekä tämän asetuksen muuttamisesta annettu asetus (965/2005). Nämä opinnot on
merkitty koulutuksen tutkintorakenteeseen merkinnällä OPP. Opiskelijan on mahdollista suorittaa
loput (25 op) 60 opintopisteen laajuisista opettajan pedagogisista opinnoista osana erillistä,
Varhaiskasvatuksen maisteriohjelmassa suoritettavaa kasvatustieteen maisterin tutkintoa.

Lastentarhanopettajan koulutuksessa opintojaksoja voidaan järjestää myös englannin kielellä,
mutta opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnon pakolliset opinnot suomeksi.
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1. KIELI-	JA	VIESTINTÄOPINNOT	20	OP	 	
Språk- och kommunikationsstudier
Language and communication studies

Tunniste: 60153

Laajuus: 20 op

Tavoite:
Opiskelija

- hankkii valmiudet yliopisto-opiskeluun
- hankkii oman äidinkielen, toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen viestintätaidot

sekä viestintätekniikan käytön edellyttämät taidot.

Arviointi:
Kieli- ja viestintäopinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty, lukuun ottamatta
Tieteellisen kirjoittamisen opintojaksoa, joka arvioidaan asteikolla 0–5.

1.1	Opettajuuteen	kasvu	ja	opintojen	suunnittelu	(sis.	HOPS	1	op)	4	op	
Planering av studierna och utveckling av lärarskapet
Orientation to university studies and kindergarten teacher’s profession

Tunniste: 600000

Laajuus: 4 op

Tyyppi:
Kieli- ja viestintäopinnot

Kohderyhmä:
Lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijat, pakollinen opintojakso

Tavoite:
Opiskelija

- perehtyy lastentarhanopettajan koulutuksen opetussuunnitelmaan ja henkilökohtaisen
opetussuunnitelman laatimiseen

-  pohtii ja analysoi kasvatusnäkemystään ja lastentarhanopettajuuttaan sekä analysoi
ammattieettisiä kysymyksiä

Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään:

- koulutusohjelman lähtökohtia ja opetussuunnitelmaa sekä opintopolun rakentumista
- kasvatusnäkemyksen olemusta ja kehittymistä
- ammattieettisiä kysymyksiä ja lastentarhanopettajaidentiteetin muotoutumista

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Tieteellisiä artikkeleita sopimuksen mukaan

Arviointi:
Hyväksytty / Hylätty
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1.2	Tieteellinen	kirjoittaminen	3	op	
Att skriva vetenskapliga texter
Scientific writing

Tunniste: 6206201, 6206202

Laajuus: 3 op

Tyyppi:
Kieli- ja viestintäopinnot

Kohderyhmä:
Opintojakso kuuluu tiedekunnan kieli- ja viestintäopintoihin ja se on pakollinen kaikille
Opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoille.

Tavoite:
- Opiskelija ymmärtää keskeisten opiskelussa tarvittavien tieteellisten tekstilajien

ominaispiirteet ja käytänteet ja erityisesti referoinnin ja argumentoinnin merkityksen
tieteellisen tekstin tuottamisessa.

- Opiskelija ymmärtää vastuunsa kirjoittamansa tekstin ymmärrettävyydestä ja osaa
ottaa lukijan huomioon.

- Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oman tieteenalansa vakiintuneita kielenkäytön
tapoja opiskeluteksteissään ja opinnäytetöissään.

- Opiskelijalla on valmiuksia työstää ja muokata tekstiään kirjoitusprosessin eri
vaiheissa ja käyttää kielioppaita ja muita kielen hakuteoksia kirjoittamisen tukena.

Sisältö:
- Käsitellään keskeisten opiskelussa tarvittavien tieteellisten tekstien ominaispiirteitä,

lähdetekstin referoinnin käytäntöjä ja lähdeviitetekniikkaa.
- Käsitellään tieteellisen tekstin kirjoitusprosessia.
- Kerrataan yleiskielen normeja.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

Hirsjärvi, S., Remes, P. ja Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita. (15. uudistettu painos, ss.
18–59, 109–122, 249–321, 397–422. Tammi.

Iisa,  K., Oittinen, H. & Piehl, A. (2006). Kielenhuollon käsikirja (6. laajennettu ja päivitetty
painos, ss. 203–310). Yrityskirjat.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

1.3	Puheviestintä	PY1	2	op	
Muntlig kommunikation
Speech communication

Tunniste: 6206203

Laajuus: 3 op

Tyyppi: Kieli- ja viestintäopinnot
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Kohderyhmä: Opintojakso kuuluu tiedekunnan kieli- ja viestintäopintoihin ja se on
pakollinen kaikille Opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoille.

Tavoite:
- Opiskelija ymmärtää vuorovaikutusosaamisen merkityksen omassa

asiantuntijuudessaan.
- Opiskelijalla on valmiuksia toimia joustavasti ja tavoitteellisesti oman alan

keskeisissä viestintätilanteissa.
- Opiskelija saa lisää varmuutta erilaisissa vuorovaikutustehtävissä toimimiseen

sekä valmiuksia oman vuorovaikutusosaamisensa jatkuvaan kehittämiseen.

Sisältö:
- Käsitellään vuorovaikutusosaamista, sen tunnistamista, arviointia ja kehittämistä niin

akateemisissa kuin työelämän konteksteissa.
- Opetellaan tunnistamaan ja arvioimaan vuorovaikutuskäyttäytymisen taustalla olevien

ajattelu- ja toimintatapoja.
- Käsitellään palautteen antamisen ja vastaanottamisen tapoja ja merkityksiä

vuorovaikutustilanteissa.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Kielijelpin Puheviestintä-osio osoitteessa www.kielijelppi.fi/puheviestinta sekä kurssin
yhteydessä jaettava lukemisto, joka vaihtelee luennon ja työpajojen teemojen mukaan.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan arvosanoilla hyväksytty / hylätty.

1.4	Toinen	kotimainen	kieli	3	op	
Andra inhemska språket
Second national language

Opetuksesta vastaa Kielikeskus. Opintojaksojen tarkempi kuvaus sekä opetusohjelma
löytyvät Kielikeskus internetsivuilta (www.helsinki.fi/kksc), Oodista ja Almasta.

1.5	Vieras	kieli	3	op	
Främmande språk
Foreign language

Opetuksesta vastaa Kielikeskus. Opintojaksojen tarkempi kuvaus sekä opetusohjelma
löytyvät Kielikeskus internetsivuilta (www.helsinki.fi/kksc), Oodista ja Almasta.

1.6	TVT-ajokortti	3	op	
IKT-körkort
The ICT Driving Licence

Tunniste: 6000009

Laajuus: 3 op

http://www.kielijelppi.fi/puheviestinta
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Tyyppi: Kieli- ja viestintäopinnot

Kohderyhmä: Opintojakso kuuluu tiedekunnan kieli- ja viestintäopintoihin ja on pakollinen
kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille

Sisältö:

Opetuksesta vastaa Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Tvt-ajokorttiopintojen
tutkintovaatimuksiin voit tutustua osoitteessa:
http://www.helsinki.fi/behav/tvt-ajokortti/Kaytt_tvt-ajokortti_vaatimukset_0811.pdf

Lisätietoja suoritustavoista ja näyttökoeaikatauluista löydät osoitteesta:

http://www.helsinki.fi/behav/tvt-ajokortti/index.htm

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

Tieto- ja viestintätekniikan ajokortin oppimateriaali http://www.helsinki.fi/tvt-
ajokortti/materiaali.htm

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

1.7	Muut	tvt-opinnot	2	op		
Andra IKT-studierna
Other ICT-studies

Tunniste: 60124

Laajuus: 2 op

Tyyppi:
Kieli- ja viestintäopinnot

Kohderyhmä:
Lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijat, pakollinen opintojakso

Tavoite:
Opiskelija

-  hankkii valmiuksia ymmärtää tieto- ja viestintätekniikan rajoituksia ja
mahdollisuuksia opinnäytetyön tekemisessä ja osana kasvatustapahtumaa.

- hankkii valmiuksia käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tieteellisen työn eri vaiheissa
ja käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa omaan työhönsä liittyen.

- hankkii tulevan tehtäväkenttänsä edellyttämät tieto- ja viestintätekniikan perustaidot.

Sisältö:

Opintojaksolla käsitellään:

- tieto- ja viestintätekniikkaa kasvatuksellisena ilmiönä.

http://www.helsinki.fi/behav/tvt-ajokortti/Kaytt_tvt-ajokortti_vaatimukset_0811.pdf
http://www.helsinki.fi/behav/tvt-ajokortti/index.htm
http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/materiaali.htm
http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/materiaali.htm
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- tieto- ja viestintätekniikan ajankohtaisia pedagogisia kytkentöjä

Edeltävät opinnot:
TVT-ajokortti 3 op

Arviointi:
Hyväksytty-Hylätty
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2.	KASVATUSTIETEEN	PERUSOPINNOT	25	OP	 	
Grundstudier i pedagogik
Basic studies in education

Tunniste: 60150

Laajuus: 25 op

Tavoite:

Opiskelija:

- perehtyy ja saa valmiuksia kasvatuksen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen,
psykologiseen, didaktiseen ja tutkimukselliseen perustaan

Arviointi:

Kasvatustieteen perusopinnot arvioidaan asteikolla 0-5

2.1	Kasvatuksen	yhteiskunnallinen	ja	kulttuurinen	perusta	8	op	
Pedagogikens samhälleliga och kulturella grunder
Social and cultural foundations of education

Tunniste: 600015

Laajuus: 8 op

Tavoite:
Opiskelija
-ymmärtää institutionaalisen varhaiskasvatuksen ja koulukasvatuksen historiallisen ja
yhteiskunnallisen rakentumisen sekä kasvatuskulttuurin muutoksen ja jatkuvuuden
merkityksen.
-hankkii valmiuksia tunnistaa erilaisia kasvatuspäämääriä ja niiden taustalla
vaikuttavia ideologioita.
-oppii tarkastelemaan institutionaalisen varhaiskasvatuksen yhteiskuntasuhdetta kriittisesti
sekä toimimaan alansa aktiivisena vaikuttajana.

2.1.1	Kasvatuksen	yhteiskunnalliset,	historialliset	ja	filosofiset	perusteet	4	op		
Uppfostringens sociala, historiska och filosofiska grunder
Social, historical and Philosophical Foundations of Education

Tunniste: 6206204, 62062045

Laajuus: 4 op

Tyyppi: Kasvatustieteen perusopinnot, opettajan pedagogiset opinnot (OPP)

Kohderyhmä: Opintojakso on pakollinen kaikille eri opettajankoulutusten opiskelijoille
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Tavoite:
- Opiskelija osaa analysoida kasvatusinstituutioiden historiallista rakentuneisuutta sekä

monitahoista ja arvosidonnaista yhteiskuntasidosta.
- Opiskelija tunnistaa kasvatuksen koulutuspoliittisia tekijöitä ja kasvatusfilosofian

peruskäsitteistöä.
- Opiskelija kehittää valmiuksia arvioida kasvatusinstituutioihin kohdistuvia ristiriitaisia

vaateita, kohdata yhteiskunnan muutosvaatimuksia ja toimia aktiivisesti järjestelmän
kehittämiseksi.

Sisältö:
- Käsitellään suomalaisen kasvatus- ja sivistyshistorian pääpiirteet ja koulutuspolitiikan

viimeaikaiset keskeiset muutokset.
- Tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kasvatusinstituutioiden toimintaan, muutokseen

ja jatkuvuuteen.
- Käsitellään kasvatusfilosofian perusteita.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

Antikainen, A.,  Rinne, R.,  & Koski,  L.  (2006).  Kasvatussosiologia (2.  painos tai  3.  painos).
Puolimatka, T. (1996). Kasvatus ja filosofia. Kirjayhtymä.

Ryhmissä käsiteltävät kaksi artikkelia (laajuus n. 10 sivua / artikkeli) ilmoitetaan kurssin
alkaessa WebOodissa.

Arviointi:

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

2.1.2	Lapsuuden	muuttuminen	4	op		
Barndomens förändring
Changing childhood

Tunniste: 600007

Laajuus: 4 op

Tyyppi: Kasvatustieteen perusopinnot

Kohderyhmä: Lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijat, pakollinen opintojakso

Tavoite:

Opiskelija saa tietoa

- lapsuuden historiasta ja erilaisista lapsuuskäsityksistä

- kasvatuskulttuurin muuttumisesta

- erilaisista lapsuuksista
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- lasten omasta kulttuurista ja median vaikutuksista lapsuuteen

Opiskelija oppii

- suhtautumaan entistä analyyttisemmin lapsuuden ja lapsuuskäsitysten aika- ja
kulttuurisidonnaisuuteen

-  hahmottamaan lasten oman kulttuurin merkitystä osana lapsuuden rakentumista

Sisältö:

Opintojaksossa käsitellään

- lapsuuden historiaa ja erilaisia lapsuuskäsityksiä

- kasvatuskulttuurin muuttumista

- valta- ja vähemmistökulttuurien lasten kokemusmaailman rakentumista

- lasten omaa kulttuuria

- median vaikutuksia lapsuuden rakentumiseen

- em. ilmiöiden heijastumista institutionaaliseen varhaiskasvatukseen.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

Kalliala, M. 1999. Enkeliprinsessa ja itsari liukumäessä. Leikkikulttuuri ja yhteiskunnan
muutos. Helsinki: Gaudeamus

Lahikainen, R. & Punamäki, R-L. & Tamminen, T. (toim.). 2008. Kulttuuri lapsen
kasvattajana. Helsinki: WSOY.

Arviointi: 0-5

2.2	Kasvatuksen	psykologinen	perusta	8	op	
Småbarnspedagogikens psykologiska grunder
Psychological basis of early childhood education

Tunniste: 600018

Laajuus: 8 op

Tavoite:
Opiskelija
-ymmärtää erilaisia näkemyksiä ihmisen kehityksestä, kasvusta ja oppimisesta.
-saa valmiuksia huomioida psykologisia periaatteita lapsen kehityksen tukemisessa
-oppii soveltamaan kehityspsykologista tietämystä lapsista varhaiskasvatuksessa
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2.2.1	Johdatus	kasvatuspsykologiaan	3	op	
Grundkurs i pedagogisk psykologi
Introduction to Educational Psychology

Tunniste: 61159

Laajuus: 3 op

Tyyppi: Kasvatustieteen perusopinnot, opettajan pedagogiset opinnot (OPP)

Kohderyhmä: Lastentarhanopettajan ja Luokanopettajan koulutuksen opiskelijat, pakollinen
opintojakso. Luokanopettajan koulutuksessa opintojakson laajuus on 5 op.

Tavoite:

- Opiskelija ymmärtää oppimisen, kasvun ja kehityksen perusteet koulukontekstiin
sovellettuna mukaan lukien esi- ja alkuopetus.

Sisältö:
- Perehdytään siihen, mitä kasvatuspsykologia on.
- Tutustutaan motivaatioon ja emootioon liittyviin käsitteisiin.
- Tutustutaan siihen, miten yksilölliset erot vaikuttavat oppimisprosessiin ja

millaiset attribuutiot rakentavat ja tukevat kasvua.
- Perehdytään siihen, miten saadaan vuorovaikutus suotuisaksi suuressa ryhmässä:

opitaan aktivoivia, osallistavia ja opiskelijalähtöisiä työtapoja.
- Perehdytään opiskelustrategioihin ja metakognition merkitykseen oppimisessa.
- Syvennytään sosiokulttuuriseen näkemykseen oppimisesta kuten

yhteisöllisyyteen, toimijuuteen, kaikkiallisuuteen ja osallisuuteen sekä välineiden
merkitykseen.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

Hakkarainen, K. Lonka, K., & Lipponen, L. (2004). Tutkiva oppiminen: Järki, tunteet ja
kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. WSOY.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

2.2.2	Lapsen	biologinen,	sosiaalinen	ja	psykologinen	kehitys	5	op	
Barnets biologisk, social och psykisk utveckling
Children´s biological, social and psychological development

Tunniste: 6007202

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Kasvatustieteen perusopinnot

Kohderyhmä: Lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijat, pakollinen opintojakso
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Tavoite:

Opiskelija
- perehtyy tavanomaisen kehityksen etenemiseen, biologian ja ympäristön

yhteisvaikutukseen sekä sosiaalisten suhteiden merkitykseen
- hankkii valmiuksia tunnistaa yksilöllinen ainutlaatuisuus, lapsen vahvuudet ja

haavoittuvuudet sekä vahvistaa lapsen aloitteellisuutta, uteliaisuutta ja autonomiaa.

Sisältö:

Opintojaksolla käsitellään:
- Kognitiivista-, sosiaalista- ja emotionaalista kehitystä
- keskushermoston kehitystä
- synnynnäisen temperamentin vaikutusta
- hoivan ja huolenpidon merkitystä
- itsesäätelyn oppimista sosiaalisessa vuorovaikutuksessa

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Ahonen, T., Lyytinen, H., & Nurmi, J-E. 2010. Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki:
WSOYpro

Arviointi: 0-5

2.3	Kasvatuksen	pedagoginen	perusta	6	op	
Småbarnspedagogikens didaktiska grunder
Pedagogical foundations of early childhood education

Tunniste: 600019

Laajuus: 6 op

Tavoite:
Opiskelija
-perehtyy didaktiikan keskeisiin käsitteisiin sekä didaktiseen tutkimukseen ja sen sovelluksiin
kasvatuksessa ja opetuksessa

2.3.1	Didaktiikka	2	op	
Didaktik
Didactics

Tunniste: 61167

Laajuus: 2 op

Tyyppi: Kasvatustieteen perusopinnot, opettajan pedagogiset opinnot (OPP)

Kohderyhmä: Lastentarhanopettajan ja Luokanopettajan koulutuksen opiskelijat, pakollinen
opintojakso. Luokanopettajan koulutuksessa opintojakson laajuus on 7 op

Tavoite:
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- Opiskelija ymmärtää opetuksen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohdat.
- Opiskelija hahmottaa opetus–opiskelu–oppimisprosessin keskeiset elementit ja niiden

väliset suhteet.
- Opiskelija ymmärtää opettajan ammatillisuuden peruselementit ja työyhteisötaidot ja

moniammatillisen yhteistyön merkityksen.
- Opiskelijalla on valmiuksia tulkita opetussuunnitelmaa.
- Opiskelija saa valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta ja opiskelua.
- Opiskelija osaa analysoida ja käsitteellistää todellisen opetus–opiskelu–oppimisprosessin

tavoitteisuutta ja vuorovaikutusta.
- Opiskelija reflektoi omaa opettajuuttaan.

Sisältö:

- Perehdytään opetuksen peruskäsitteisiin, opetuksen teorian ja käytännön suhteisiin sekä
johdatetaan itsenäisen pedagogisen ajattelun harjoittamiseen.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

Kansanen, P. (2004). Opetuksen käsitemaailma. PS-kustannus. (Kirjallisuuslisäys astunut voimaan
12.9.2012.)

Pruuki L. (2008). Ilo opettaa. Tietoa, taitoa ja työkaluja. Edita.

Arviointi: Kirja- ja luentokuulustelu arvioidaan asteikolla 0–5.

2.3.2	Varhaiskasvatuksen	pedagogiikka	4	op	
Småbarnspedagogik
Basics of early childhood education

Tunniste: 600003

Laajuus: 4 op

Tyyppi: Kasvatustieteen perusopinnot, opettajan pedagogiset opinnot (OPP)

Kohderyhmä: Lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijat, pakollinen opintojakso

Tavoite:

Opiskelija
- ymmärtää mitä on varhaiskasvatus ja hän hahmottaa varhaiskasvatuksen ja

yhteiskunnan välisen yhteyden.
- tutustuu oppimista ja opettamista koskeviin teorioihin ja niiden merkitykseen

varhaiskasvatuksessa.
- ymmärtää varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman erityisluonteen ja sen erilaiset

mahdollisuudet ja vaatimukset.
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Sisältö:

Opintojaksolla käsitellään
- varhaiskasvatuksen yhteiskunnallisia perusteita, oppimisen ja opettamisen

kysymyksiä varhaiskasvatuksessa sekä varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmaa.
- lastentarhanopettajan ammattia ja asiantuntijuutta, kasvatusnäkemystä sekä

päiväkodissa tehtävää yhteistyötä

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

Karila, K. & Lipponen, L. (toim.). (2013). Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Tampere:
Vastapaino. (Teos sisältyy tutkintovaatimuksiin 1.8.2014 alkaen Hujalan & Turjan teoksen tilalle.)

Hujala, E. & Turja, L. (toim.). 2011. Varhaiskasvatuksen käsikirja. PS-kustannus: Jyväskylä.
(Teos poistunut tutkintovaatimuksista.)

Oheiskirjallisuus:

Ojala, M. 1993.Varhaiskasvatuksen perusteita ja haasteita. Kirjayhtymä.

Arviointi: 0-5

2.4	Kasvatustieteellisen	tutkimuksen	perusteet	3	op	
Introduktion till pedagogisk forskning
Introduction to educational research

Tunniste: 6206206

Laajuus: 3 op

Tyyppi: Kasvatustieteen perusopinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on pakollinen kaikille eri opettajankoulutusten opiskelijoille

Tavoite:

- Opiskelija ymmärtää kasvatustieteellisen tutkimusprosessin rakennetta, tutkimuksen
ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja.

- Opiskelija ymmärtää tieteellisen tiedon merkityksen, kasvatustieteellisen tutkimuksen
tieteenfilosofisia perusteita sekä tieteellisen tutkimisen perusteet ja kasvatustieteellisen
tutkimuksen peruskäsitteitä.

Sisältö:

- Tarkastellaan kasvatustieteellisen tiedon metodologisia perusteita, tiedon luonteeseen,
merkitykseen ja tuottamiseen liittyviä periaatteita.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

Metsämuuronen, J. (2003). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Methelp. Luvut I
ja III
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Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.
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3.	KASVATUSTIETEEN	AINEOPINNOT	47	OP	 	
Ämnesstudier i pedagogik
Intermediate studies in education

Tunniste: 60151

Laajuus: 47 op

Tavoite:

Opiskelija:

- syventyy varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan sekä saa valmiudet
tutkimusmenetelmäopintoihin

- laatii tieteellisen tutkimusraportin

Edeltävät opinnot: Vähintään hyvin tiedoin (3/5) suoritetut kasvatustieteen perusopinnot

Arviointi:
Kasvatustieteen aineopinnot arvioidaan asteikolla 0-5

3.1	Varhaiskasvatuksen	pedagogiikka	30	op	
Småbarnspedagogik
Early childhood education

Tunniste: 600008

Laajuus: 30 op

Tavoite:
Opiskelija
-syventyy varhaiskasvatuksen toimintamuotoihin ja hänen varhaiskasvatustoiminnan
suunnittelu- ja toteutus- ja arviointitaitonsa kehittyvät.
- perehtyy varhaiskasvatusikäisen lapsen oppimisen erityiskysymyksiin ja tutustuu esi- ja
alkuopetuksen perusteisiin.
-ymmärtää yhteistyön merkityksen varhaiskasvatuksessa.

3.1.1	Varhaiskasvatuksen	suunnittelu	ja	kehittäminen	3	op		
Planering och utvecling i småbarnspedagogiken
Planning and developing in early childhood education

Tunniste: 600019

Laajuus: 3 op

Tyyppi: Kasvatustieteen aineopinnot, opettajan pedagogiset opinnot (OPP)

Kohderyhmä: Lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijat, pakollinen opintojakso
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Tavoite:
Opiskelija:

- hankkii perustiedot varhaiskasvatukselle ominaisesta suunnittelusta ja siinä
käytetyistä suunnittelumalleista.

- hankkii valmiuksia käyttää ja soveltaa suunnittelussaan eri tiedonaloja.

Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään:

- päivähoidon suunnittelukäytäntöjä ja -malleja
- opetussuunnitelmatyöskentelyä, tavoitteiden asettamista ja arviointia.

Oppimateriaalit ja kirjallisuus:

Heikka, J., Hujala, E. & Turja, L. 2009 Arvioinnista opiksi: havainnointi, arviointi ja
suunnittelu varhaispedagogiikassa. Vantaa: Printel

tai
Nummenmaa, A-R., & Karila, K. & Joensuu, M. & Rönnholm, R. 2007. Yhteisöllinen
suunnittelu päiväkodissa. Kehittämisstrategiana ongelmaperustainen työssä oppiminen.
Tampere: Tampereen Yliopistopaino Oy

Lisäksi:
Reunamo, J. 2007. Tasapainoinen varhaiskasvatus - Erilaisia tapoja suhtautua muutokseen.
Helsinki: WSOY.
Arviointi: 0-5

3.1.2	Oppiminen	toiminnassa	5	op			
Inlärning genom aktivitet
Learning in action

Tunniste: 6001601

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Kasvatustieteen aineopinnot, opettajan pedagogiset opinnot (OPP 2 op)

Kohderyhmä: Lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijat, pakollinen opintojakso

Tavoite:
Opiskelija syventyy

- varhaiskasvatuksen toimintamuotoina perushoitoon, leikkiin, pieniin työtehtäviin ja
oppituokioihin ja ymmärtää niiden ominaispiirteet

- tarkastelemaan toimintamuotoja ikäkausididaktisesta näkökulmasta

Opiskelija hankkii valmiuksia
- tunnistaa lapsen toiminnan erityispiirteitä perushoidon, leikin, pienten työtehtävien ja

oppituokioiden tavoitteenasettelussa, sisällöissä ja menetelmissä
- toteuttaa tavoitteellisesti ja monipuolisesti perushoidon, leikin, pienten työtehtävien ja

oppituokioiden tilanteita käytännössä
- tunnistaa ja analysoida pienten lasten toimintaa eri toimintamuodoissa
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Sisältö:
 Opintojaksolla käsitellään:

- pienen lapsen oppimista ja opettamista perushoidossa, leikissä, pienissä työtehtävissä
ja oppituokioissa

- perushoidon, leikin, pienten työtehtävien ja oppituokioiden ominaispiirteitä
tavoitteiden asettelussa, toiminnan sisällöissä ja menetelmissä huomioiden lasten ikä-
ja kehitystaso

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

Van Hoorn, J., Monighan Nourot, P., Scales, B. & Rodriquez Alward, k. 2007. Play at the
center of the curriculum. (4th ed.) New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Arviointi: 0-5

3.1.3	Esi-	ja	alkuopetuksen	teoria	ja	didaktiikka	3	op		
Förskole- och nybörjarundervisningens teori och didaktik
Theory and didactics of early childhood education

Tunniste: 60020

Laajuus: 3 op

Tyyppi: Kasvatustieteen aineopinnot, opettajan pedagogiset opinnot

Kohderyhmä: Lastentarhanopettajan ja luokanopettajan koulutuksen opiskelijat, pakollinen
opintojakso

Tavoite:

Opiskelija perehtyy

- esi- ja alkuopetuksen teoreettisiin perusteisiin ja didaktisiin lähtökohtiin
- esi- ja alkuopetuksen kehittämistä ohjaaviin koulutuspoliittisiin näkemyksiin ja

linjauksiin
- kentän kasvatuskäytäntöihin vaikuttaviin kasvatusideologioihin ja -teorioihin.

Opiskelija hankkii valmiuksia

- ymmärtää esi- ja alkuopetuksen erityispiirteitä ja toiminnan lähtökohtia sekä esi-
ja alkuopetuksen didaktiikan keskeisiä kysymyksiä

- ymmärtää ja tunnistaa esi- ja alkuopetuksen yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia

Sisältö:

Opintojaksolla käsitellään:

- esi- ja alkuopetuksen kehitysvaiheita ja nykytilaa maamme kasvatus- ja
koulutusjärjestelmässä

- esi- ja alkuopetuksen keskeisiä teorioita ja didaktisia periaatteita
- esi- ja alkuopetuksen yhteistyön mahdollisuuksia ja haasteita
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- valmiuden problematiikkaa

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

Kronqvist, E.-L., & Kumpulainen, K. (2011). Lapsuuden oppimisympäristöt - Eheä polku
varhaiskasvatuksesta kouluun. Helsinki: WSOY. (Teos sisältyy tutkintovaatimuksiin 1.8.2014 alkaen
Brotheruksen ym. teoksen tilalle.)

Brotherus, A., Hytönen, J. & Krokfors, L. 2002. Esi- ja alkuopetuksen didaktiikka (2. uud.
p.). Helsinki: Wsoy. (Teos poistunut tutkintovaatimuksista.)

Arviointi: 0-5

	

3.1.4 Alle 3-vuotiaiden pedagogiikka 3 op
Pedagogik av barn under tre år
Pedagogy of children under three years

Tunniste: 600222

Laajuus: 3 op

Tyyppi: Kasvatustieteen aineopinnot

Kohderyhmä: Lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijat, pakollinen opintojakso

Tavoite:

Opiskelija perehtyy

- alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen erityispiirteisiin

Opiskelija hankkii valmiuksia

-kehittää ja toteuttaa alle 3-vuotiaiden lasten laadukasta varhaiskasvatusta.

Sisältö:

Opintojaksolla käsitellään

- alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatusta kiinnittäen erityistä huomiota aikuisen rooliin,
vuorovaikutukseen ja havainnointitaitojen syventämiseen.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

Helenius, A., Karila, K. & Munter, H. 2002. Pienet päivähoidossa: alle kolmivuotiaiden
lasten varhaiskasvatuksen perusteita. Helsinki: WSOY.

Arviointi: 0-5

3.1.5	Erityisyyden	ja	moninaisuuden	kohtaaminen		 6	op		
Att möta specificitet och mångfald
Education for Diversities
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Tunniste: 6206205

Laajuus: 6 op

Tyyppi: Kasvatustieteen aineopinnot, opettajan pedagogiset opinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on pakollinen kaikille eri opettajankoulutusten opiskelijoille

Tavoite:

- Opiskelija ymmärtää erityisyyden ja moninaisuuden vaikutuksen opettajan työhön,
pedagogisiin valintoihin ja viestintään .

- Opiskelija ymmärtää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä esteettömän
opiskeluympäristön vaatimukset kasvatukselle ja opetukselle.

- Opiskelija ymmärtää inklusiivisen kasvatuksen periaatteet ja merkityksen.
- Opiskelija oivaltaa yhteistyön ja oman vastuullisen toiminnan merkityksen sekä

lainsäädännön antaman perustan opettajan toiminnalle.
- Opiskelija saa valmiuksia tunnistaa erilaisia psyykkisen hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin

merkkejä ja muuttaa pedagogista toimintaansa niiden perusteella.
- Opiskelija oppii ottamaan opetuksessa huomioon lasten, nuorten ja aikuisten erilaisia

kieli- ja kulttuuritaustoja ja nähdä heidät yksilöinä yhteisössään, myös monikulttuurisissa
tilanteissa.

- Opiskelija saa valmiuksia ymmärtää erilaisiin tukimuotoihin liittyviä asiakirjoja ja toimia
niiden edellyttämällä tavalla ja hahmottaa yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa
hyvinvointia edistävällä tavalla

- Opiskelija ymmärtää oppimisvaikeuksien kirjon
- Opiskelija saa valmiuksia tunnistaa oppimisvaikeuksia

Sisältö:

- Johdatetaan vuorovaikutuksen ja yhteistyön merkitykseen opettajan työssä.
- Käsitellään kaikenlaisten lasten, nuorten ja aikuisten kohtaamista opetus- ja

kasvatustilanteissa.
- Tarkastellaan psyykkisen hyvinvoinnin merkitystä oppimisessa.
- Käsitellään erityispedagogiikan peruskäsitteitä, perusopetuksen lakisääteisiä tukimuotoja,

pedagogisia asiakirjoja, oppimisvaikeuksien tunnistamista, opiskelun, oppimisen ja
opettamisen haasteisiin vastaamista, yksilöllistämistä osana yleisopetusta ja inkluusiota ja
sen käytäntöön viemistä.

- Käsitellään monikulttuurisuuskasvatuksen peruskäsitteitä, ohjaavia asiakirjoja sekä
erilaisia lähestymistapoja, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista, erilaisia
perheitä, kulttuureja ja arvoja, kulttuurista pääomaa ja kulttuuri-identiteettiä, eri
maailmankatsomuksia, uskontoja, kulttuurienvälistä viestintää sekä monikulttuurisuutta
koulun ja päiväkodin arjessa

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

Tentitään yksi teos kummastakin seuraavista (A ja B), yhteensä kaksi teosta:

A) Erityispedagogiikka:
Kontu, E., & Suhonen, E. (toim.) (2006). Erityispedagogiikka ja varhaislapsuus.
Gaudeamus. TAI
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Ladonlahti, T., & Pirttimaa, R. (2000). Erityispedagogiikka ja aikuisuus. Palmenia-
kustannus. TAI
Takala, M. (toim.) (2010). Erityispedagogiikka ja kouluikä. Gaudeamus.

B) Monikulttuurisuuskasvatus:
Paavola, H., & Talib, M-T. (2010). Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa. PS-
kustannus TAI
Rastas, A., Huttunen, L., & Löytty, O. (2005). Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä
monikulttuurisuutta? Vastapaino.

Ryhmätyöskentelyn tukena käytettävä oheiskirjallisuus:

Arvonen, A., Katva, L., & Nurminen, A. (2010). Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien
tunnistaminen. PS-kustannus.
Cantell, H. (2010). Ratkaiseva vuorovaikutus – pedagogisia kohtaamisia lasten ja nuorten
kanssa. PS-kustannus.
Kalliala, M. (2010). Kato mua. Kohtaako aikuinen lapsen päiväkodissa? Gaudeamus.
Nishimura, S., Nevgi, A., & Tella, S. (2008). Communication style and cultural features in
high/low context communication cultures: A case study of Finland, Japan and India.
Teoksessa A. Kallioniemi (toim.), Uudistuva ja kehittyvä ainedidaktiikka. Ainedidaktinen
symposiumi 8.2.2008 Helsingissä. Osa 2 (s. 783–796). [In A. Kallioniemi (Ed.), Renovating
and developing subject didactics. Proceedings of a subject-didactic symposium in Helsinki on
Feb. 2, 2008. Part 2 (pp. 783–796). University of Helsinki. Department of Applied Sciences
of Education. Research Report 299]. http://www.seppotella.fi/nishimuranevgitella299.pdf
Suortamo, M., Tainio, L., Ikävalko, E., Palmu, T., & Tani, S. (toim.) (2010). Sukupuoli ja
tasa-arvo koulussa. PS-kustannus.

Arviointi:

Luennot ja kirjallisuus suoritetaan tentissä, joka arvioidaan asteikolla 0–5.
Ryhmätyöskentely arvioidaan arvosanalla hyväksytty – hylätty. Hyväksymisen ehtona on
osallistuminen ryhmätehtävien laadintaan ja esittämiseen sekä aktiivinen osallistuminen
ryhmätyöskentelyyn.
Kokonaisuudessaan opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

3.1.6	Varhaisvuosien	erityis-	ja	monikulttuurisuuskasvatus	
Specialpedagogik och multikulturell pedagogik i barndomen
Special education and multicultural education in early years

Tunniste: 6001602

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Kasvatustieteen aineopinnot

Kohderyhmä: Lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijat, pakollinen opintojakso

Tavoite:

Opiskelija perehtyy:
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- lasten erityisen tuen tarpeisiin
- lasten yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin
- lasten erityisen tuen suunnitelmiin
- erityisopetuksen ja monikulttuurisuuskasvatuksen toteutumiseen varhaiskasvatuksessa
- erilaisten perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön
- inklusiivisen kasvatuksen perusperiaatteisiin

Opiskelija hankkii valmiuksia:
- lasten yksilöllisten tarpeiden tunnistamiseen
- päiväkotiryhmässä tapahtuvan lapsen kehitystä vastaavan toiminnan toteuttamiseen
- eri tahojen kanssa toteutettavaan yhteistyöhön
- lasten tarpeiden mukaisen oppimisympäristön rakentamiseen
- oman monikulttuuristumisprosessinsa kehittämiseen
- varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman kehittämiseen erityis- ja

monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohdista

Sisältö:

Opintojaksolla käsitellään:
- lasten yksilöllisten tarpeiden tunnistamista
- erityistä tukea tarvitsevien lasten kehityksen tukemista
- yhteistyötä erilaisten perheiden ja eri tahojen kanssa
- kasvattajan interkulttuurista sensitiivisyyttä
- erilaisten oppimisympäristöjen suunnittelua
- erityis- ja monikulttuurisuuskasvatuksen pedagogisia käytänteitä Suomessa ja muualla

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

Pihlaja, P. & Viitala, R. (2005). Erityiskasvatus varhaislapsuudessa, 111–351. Helsinki:
Wsoy.

Souto-Manning, M. (2013). Multicultural Teaching in the Early Childhood Classroom.
Approaches, strategies, and Tools, Preschool-2nd Grade. New York: Teachers College Press.
(sivut 1-129.) (Teos sisältyy tutkintovaatimuksiin 1.8.2014 alkaen Baldockin teoksen tilalle.)

Baldock, P. (2010). Understanding Cultural Diversity in the Early Years. London: Sage
Publications Ldt.(Teos poistunut tutkintovaatimuksista.)

Oheiskirjallisuus:

Kuusisto, A. (2010) Kulttuurinen, kielellinen ja katsomuksellinen monimuotoisuus
päiväkodissa: haasteita ja mahdollisuuksia. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto.
Tutkimuksia 2010:3.

Arviointi: 0-5

3.1.7	Yhteistyö	aikuisverkostoissa	5	op		
Samverkan mellan vuxna i barnfackoområde
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Cooperation between professionals in childhood affairs

Tunniste: 600773

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Kasvatustieteen aineopinnot

Kohderyhmä:
Lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijat, pakollinen opintojakso

Tavoite:
Opiskelija perehtyy:

- yhteistyöhön vanhempien kanssa
- moniammatilliseen yhteistyöhön sekä päiväkodin sisällä että sen ulkopuolella
- aikuisten väliseen kommunikaatioon ja ryhmädynamiikkaan

Opiskelija hankkii valmiuksia:
- toimia jäsenenä erilaisissa ryhmissä
- toimia pedagogisena johtajana omassa yhteisössään
- toimia asiantuntijana lapsen hyvinvointia, kasvatusta ja opetusta tukevissa
verkostoissa

Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään:

- kommunikaatiotaitoja
- lasten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevia asiantuntijaryhmiä
- lapsen hyvinvointiin liittyvää lainsäädäntöä

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Engeström, Y. (2004). Ekspansiivinen oppiminen ja yhteiskehittely työssä. Tampere:
Vastapaino, 2004 (Keuruu/Otava) (Kirjallisuusmuutos astunut voimaan 12.9.2012.)

Taskinen, S. 2007. Lastensuojelulaki (417/2007): Soveltamisopas. Helsinki: Stakes
Opintojakson vastuuhenkilön kanssa erikseen sovittavia artikkeleita (enintään 160 sivua)

Arviointi: 0-5

3.2	Tutkimusmenetelmäopinnot	7	op	
Forskningsmetodik
Research methods

Tunniste: 60029

Laajuus: 7 op

Tyyppi: Kasvatustieteen aineopinnot

Tavoite:
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Opiskelija perehtyy
- tieteelliseen lähestymistapaan ja sen peruskäsitteistöön, ihmis- ja yhteiskuntatieteellisen

tutkimuksen erilaisiin metodologisiin vaihtoehtoihin sekä kasvatustieteellisen
tutkimuksen erityispiirteisiin.

Opiskelija hankkii
- -perusvalmiudet ja taidot tehdä ohjattuna joko teoreettisen tai empiirisen kasvatusta

käsittelevän tieteellisen tutkimuksen.

Opiskelija harjaantuu
- -suorittamaan tutkimustiedon kriittistä arviointia ja käymään tieteellistä keskustelua.

Opiskelija oppii hyödyntämään kasvatustieteellisen tutkimuksen tuloksia.

3.2.1	Määrälliset	tutkimusmenetelmät	1	4	op	
Kvantitativa forskningsmetoder
Quantitative research methods

Tunniste: 6206207

Laajuus: 4 op

Tyyppi: Kasvatustieteen aineopinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on pakollinen kaikille eri opettajankoulutusten opiskelijoille

Tavoite:

- Opiskelija osaa valita tutkimukseensa sopivat menetelmät ja laatia tutkimussuunnitelman.
- Opiskelija saa valmiuden kvantitatiivisten tutkimusraporttien analyyttiseen lukemiseen.
- Opiskelija oppii PASW-ohjelman käytön perusteet ja osaa suorittaa sillä analyyseja.
-  Opiskelija saa tietoa määrällisistä perusanalyysimenetelmistä (esimerkiksi

ristiintaulukointi, t-testi, ANOVA, korrelaatioanalyysi, reliabiliteettianalyysi).
- Opiskelija saa tietoa parametrittomista tutkimusmenetelmistä.

Sisältö:

- Perehdytään määrällisiin tutkimusmenetelmiin.
- Tutustutaan määrällisten tutkimusmenetelmien tilasto-ohjelmaan.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Yksi alla mainituista teoksista:

Karma, K., & Komulainen, E. (2002). Käyttäytymistieteiden tilastomenetelmienjatkokurssi.
Luku II, Tilastollinen päätöksenteko, s. 65–114 Helsingin yliopisto: Kasvatustieteen laitos
[http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/ktj/]

Komulainen, E., & Karma, K. (2002). Tilastollisen kuvauksen perusteet käyttäytymistieteissä.
Helsingin yliopisto: Kasvatustieteen laitos [http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/tkpk/]
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Nummenmaa, L. (2008). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tammi.

Luvut 1–16, 20 (yht. 286 s.)

Edeltävät opinnot: Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

3.2.2	Laadulliset	tutkimusmenetelmät	1	3	op	
Kvalitativa forskningsmetoder
Qualitative research methods

Tunniste: 6206208

Laajuus: 3 op

Tyyppi: Kasvatustieteen aineopinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on pakollinen kaikille eri opettajankoulutusten opiskelijoille

Tavoite:

- Opiskelija saa tietoa laadullisista aineistonkeruu- ja analyysimenetelmistä (esimerkiksi
tapaustutkimus, toimintatutkimus, etnografinen tutkimus, eläytymismenetelmä,
kvalitatiivinen sisällön analyysi).

- Opiskelija osaa valita tutkimukseensa sopivat menetelmät ja osaa laatia laadullisen
tutkimussuunnitelman.

- Opiskelija saa valmiuden laadullisten tutkimusraporttien analyyttiseen lukemiseen.

Sisältö:

- Perehdytään laadullisiin tutkimusmenetelmiin.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Eskola, J., & Suoranta, J. (2001). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino.

5.painos. 268 s.

Edeltävät opinnot: Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

3.3	Kandidaatin	tutkielma	10	op	
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Kandidat examen
Bachelor’s thesis

Tunniste: 60022

Laajuus: 10 op (seminaari 4 op, kandidaatin tutkielma 6 op)

Tyyppi: Kasvatustieteen aineopinnot

Kohderyhmä: Kaikki opettajankoulutuslaitoksen pääaineopiskelijat

Tavoite:

- Opiskelija osaa jäsentää, hallita ja raportoida tutkimuskokonaisuuden.
- Opiskelija oppii hallitsemaan tutkimuskysymysten tekemisen ja ilmiöiden

käsitteellistämisen.
- Opiskelija perehtyy tiedonhankinnan yleisiin periaatteisiin erityisesti omaa tutkielmaa

varten.
- Opiskelijat pohtivat tiedon ja raportoinnin eri muotoja.
- Opiskelija hallitsee oman aineistonsa analysoinnin, tulosten tulkitsemisen ja päättelyn,

oman tutkimuskokonaisuuden kriittinen arvioinnin sekä lähde- ja viitemerkintöjen
tekemisen.

Sisältö:

- Laaditaan kandidaatin tutkinnon tutkielma kasvatustieteen alueelle kuuluvasta
tutkimustehtävästä

-  Harjaannutaan tiedeyhteisössä keskustelemiseen ja oman tutkimuksen
käsittelemiseen prosessin eri vaiheissa.

- Harjoitellaan tutkimuksen tieteellisen viitekehyksen muodostamista sekä kriittistä
suhtautumista lähdeaineistoon.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Oheiskirjallisuus:
Hurtig, J., Laitinen, M., Uljas-Rautio, K. (toim.) (2010). Ajattele itse! Tutkimuksellisen
lukutaidon perusteet. PS-kustannus.

Edeltävät opinnot: Määrälliset tutkimusmenetelmät 1 4 op ja Laadulliset
tutkimusmenetelmät 1 3 op

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Seminaarien I ja II hyväksyttävä

suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa ja annettujen tehtävien hyväksyttävää

suorittamista.
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4.	VARHAISKASVATUKSEN	TEHTÄVIIN	JA	ESIOPETUKSEEN		
AMMATILLISIA	VALMIUKSIA	ANTAVAT	OPINNOT	60	OP	 	
Studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom institutionell småbarnsfostran och
förskoleundervisningen
Studies providing professional readiness for work in institutional early childhood
education and preschool education

Tunniste: 60152

Laajuus: 60 op

Tavoite:

Opiskelija:

- perehtyy terveyden, kielen- ja vuorovaikutuksen, matemaattisen, luonnontieteellisen
ja uskonnollis-eettiseen orientaatioon varhaiskasvatuksen tiedonaloina.

- perehtyy esteettis-taidolliseen orientaatioon musiikin, liikunnan, kuvataiteen,
käsityön, lastenkirjallisuuden ja draamakasvatuksen näkökulmasta

- suorittaa ohjatut harjoittelut

Arviointi:

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot
arvioidaan asteikolla 0-5 lukuun ottamatta harjoittelujaksoja, joissa arviointi on hyväksytty –
hylätty.

4.1	Varhaiskasvatuksen	sisältöalueet	45	op	
Institutionella småbarnsfostrans innehåll
Contentuals in institutional early childhood education

Tunniste: 60020

Laajuus: 45 op

Tavoite:
Opiskelija
-perehtyy varhaiskasvatuksen keskeisiin sisältöalueisiin ja oppii soveltamaan niitä
varhaiskasvatuksen käytännössä.

4.1.1	Liikunta	ja	terveys	3	op		
Idrott, motion och hälsa
Physical education and health

Tunniste: 6007401

Laajuus: 3 op

Tyyppi: Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat
opinnot
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Kohderyhmä:
Lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijat, pakollinen opintojakso

Tavoite :

Opiskelija perehtyy

- terveyskasvatukseen yhtenä varhaiskasvatuksen tiedonalana
- työergonomiaan ja työhyvinvointiin liittyviin kysymyksiin.
- varhaiskasvatuksen liikunnan perusteisiin ja -sisältöihin

Opiskelija hankkii valmiuksia

- ymmärtää terveyden fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja emotionaalisena
toimintakykynä ja hyvinvointina

- edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia työkontekstissa

Sisältö:

Opintojaksolla käsitellään

- liikunnan ja terveyskasvatuksen peruskäsitteitä
- lapsen motoriseen kehitystä ja sen tukemista liikunnan avulla
- varhaiskasvatuksen liikunnan sisältöjä
- työergonomiaa ja työhyvinvointia

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

Numminen, P. 1996. Kuperkeikka varhaiskasvatuksen liikunnan didaktiikkaan. Helsinki:
Lasten Keskus.

Jeronen, E., Välimaa, R., Tyrväinen, H. & Maijala. H. (toim.) (2009) Terveystietoa oppimaan
ja opettelemaan. Jyväskylä: Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksen julkaisuja nro 4.

Arviointi: 0-5

4.1.2	Kieli	ja	vuorovaikutus	3	op		
Språket och interaction
Language and interaction (communication)

Tunniste: 60034

Laajuus: 3 op

Tyyppi: Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat
opinnot

Kohderyhmä:
Lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijat, pakollinen opintojakso
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Tavoite:
Opiskelija perehtyy

- kielen ja vuorovaikutuksen oppimisen ja opettamisen perusteisiin
- kieleen oppimisen ja opettamisen kohteena, välineenä ja sisältönä
- kielen merkityksellisyyteen varhaiskasvatuksen kokonaisuudessa

Opiskelija hankkii valmiuksia
- tukea varhaiskasvatusikäisen lapsen kielen, kielellisen tietoisuuden ja alkavan luku- ja

kirjoitustaidon kehitystä
- tukea kielen kehitystä niin perinteisten menetelmien kuin uuden teknologian keinoin
- huomioida varhaiskasvatuksen muuttuvat kielelliset ympäristöt ja monikulttuurisuus

Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään

- pienen lapsen kielen kehitystä, kielellistä tietoisuutta ja alkavaa luku- ja kirjoitustaitoa
- miten kielellisiä valmiuksia ja taitoja voidaan tukea
- pienten lasten lukemaan opettamismenetelmiä

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Nurmilaakso, M. & Välimäki, A-L. 2011. Lapsi ja kieli. Lapsen kielellinen kehittyminen
varhaiskasvatuksessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 13.
Whitehead, M. 2010. Language and Literacy in the Early Years 0-7. Sage Publications Ltd;
Fourth Edition.

Arviointi: 0-5

4.1.3	Matematiikka	3	op	
Matematik
Mathematics

Tunniste: 60033

Laajuus: 3 op

Tyyppi: Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat
opinnot

Kohderyhmä:
Lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijat, pakollinen opintojakso

Tavoite:
Opiskelija perehtyy
- varhaiskasvatuksen matematiikan oppimisen perusteisiin
- matematiikan tavoitteisiin, sisältöihin ja toimintatapoihin varhaiskasvatuksessa.

Opiskelija oppii
- tunnistamaan matematiikkaa lasten arkielämän tilanteissa
-  tunnistamaan matemaattis-loogisen ajattelun kehitysvaiheet

Opiskelija hankkii valmiuksia
- matematiikan varhaisessa opettamisessa
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Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään
- varhaiskasvatuksen matematiikan tavoitteet, sisällöt ja menetelmät
- matematiikan arjen tunnusmerkit
- matemaattis-loogisen ajattelun kehitysvaiheet
- matematiikan opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

Räsänen, P., Kupari, P.. et al. (2004) Matematiikka: näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen.
Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti, 2004. sivut 170-346.

Kajetsky, T., Salminen, M. 2009. Matikasta moneksi: toiminnallista matematiikkaa
varhaiskasvatuksesta esiopetukseen. Helsinki: Lasten keskus.

Arviointi: 0-5

4.1.4	Ympäristö-	ja	luontokasvatus	3	op	
Naturvetenskap
Environmental Education and Natural sciences

Tunniste: 60032

Laajuus: 3 op

Tyyppi: Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat
opinnot

Kohderyhmä: Lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijat, pakollinen opintojakso

Tavoite:

Opiskelija hankkii

- perustiedot varhaislapsuuden ympäristö- ja luontokasvatuksen keskeisistä tavoitteista,
merkityksestä ja oppimisprosesseista sekä opettajan roolista näiden oppimisprosessien
ohjaajana.

Opiskelija perehtyy

-kestävään kehitykseen päivähoidossa

Sisältö:

Opintojaksossa käsitellään:
- varhaislapsuuden ympäristö- ja luontokasvatukselle ominaisia oppimisprosesseja ja

keskeisiä sisältöjä sekä tapoja edistää lapsen positiivisen ja vastuullisen ympäristö- ja
luontosuhteen kehittymistä.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
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Parikka-Nihti, M. & Suomela, L. (2014). Iloa ja ihmettelyä, ympäristökasvatus
varhaislapsuudessa. Jyväskylä: PS-kustannus (sisältyy tutkintovaatimuksiin 1.8.2014 alkaen
verkkomateriaalin tilalle)

- Verkkomateriaali: http://www.4v.fi/kekepaivakodissa  (poistunut tutkintovaatimuksista)

Arviointi:

0-5.

4.1.5	Uskonto	ja	etiikka		
Religionsdidaktik och livsåskådningens didaktik
Religious and moral education

Tunniste: 60031

Laajuus: 3 op

Tyyppi: Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat
opinnot

Kohderyhmä:
Lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijat, pakollinen opintojakso

Tavoite:

Opiskelija perehtyy
- uskonnollis-eettiseen kasvatukseen yhtenä varhaiskasvatuksen sisältöalueena.

Opiskelija tiedostaa
- eettisen ja uskontokasvatuksen kasvatuksen merkityksen ja lähtökohdat

varhaiskasvatuksessa.

Opiskelija saa valmiuksia
- toteuttaa eettistä kasvatusta ja uskontokasvatusta erilaisissa oppimisympäristöissä.

Sisältö:

Opintojaksolla käsitellään
- uskonnollis-eettisen kasvatuksen asemaa varhaiskasvatuksessa eettisen kasvatuksen ja

uskontokasvatuksen merkitystä ja lähtökohtia suomalaisessa
varhaiskasvatusjärjestelmässä

- kasvatuskulttuurin muuttumisen vaikutuksia eettiseen kasvatukseen
- yhteiskunnan moniuskontoisuuden ja uskonnottomuuden vaikutuksia

uskontokasvatuksen toteuttamiseen
- eettiseen kasvatukseen ja uskontokasvatukseen soveltuvia menetelmiä ja niiden

käyttämistä

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

http://www.4v.fi/kekepaivakodissa
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Puolimatka, T. 1999. Kasvatuksen mahdollisuudet ja rajat. Kirjayhtymä.
Ubani, M. & Kallioniemi, A. & Luodeslampi, J. (toim.) 2010.
Kokonaisvaltainen kasvatus, lapsi ja uskonto. Lasten keskus.

Arviointi: 0-5
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4.1.6	Taito-	ja	taideaineet		
Konst- och färdighetsämnen
Skills and arts education

Tunniste: 60021

Laajuus: 30 op

Tyyppi: Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat
opinnot

Kohderyhmä:
Lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijat. Kokonaisuuteen sisältyy kaikille opiskelijoille
pakolliset eri taito- ja taideaineiden perusosat (22 op) sekä valinnaiset opinnot kahdesta
opiskelijan valitsemasta taito- ja taideaineesta (8 op).

Tavoite:

Opiskelija perehtyy
- eri taito- ja taideaineisiin varhaiskasvatuksen tiedonalana sekä kehittää valmiuksiaan

niiden soveltamiseen varhaiskasvatuksessa

4.1.6.1	Musiikin	didaktiikka	1	4	op			
Musikdidaktik 1
Music education 1

Tunniste: 60045

Laajuus: 4 op

Tyyppi: Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat
opinnot

Kohderyhmä:
Lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijat, pakollinen opintojakso

Tavoite:
Opiskelija
- tutustuu musiikin kieleen ja muotoihin
- perehtyy alle kouluikäisen lapsen musiikilliseen kehitykseen ja varhaisiän
musiikkikasvatukseen

Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään
- lapsen musiikillista kehitystä

 -musiikkikasvatuksen erityispiirteitä varhaiskasvatuksessa
- musiikin kieltä ja länsimaisen musiikin tyylejä

Opiskelija harjaantuu käyttämään
- varhaiskasvatuksen keskeistä musiikkikasvatusohjelmistoa
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Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Greata, J. (2006). An introduction to music in early childhood education, Wadsworth
Publishing.
sekä seuraavat artikkelit:
Ruokonen, I. 2000. Musiikki lapsen minuuden vahvistajana ja maailmanrakentajana.
Teoksessa S. Karppinen, A. Puurula & I. Ruokonen (toim.). Elämysten alkupoluilla. Finn
Lectura, (s. 73-86).
Ruokonen, I. 2001. Äänimaisemia ja ilmaisun iloa musiikin kielellä. Teoksessa S.
Karppinen, A. Puurula & I. Ruokonen Taiteen ja leikin lumous. Finn Lectura. (s. 120-
143).

Arviointi: 0-5

4.1.6.2	Liikunnan	ja	terveyden	didaktiikka	1	4	op		
Didaktik i fysisk fostran och hälsofostran 1
Didactics of physical education and health education 1

Tunniste: 60051

Laajuus: 4 op

Tyyppi: Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat
opinnot

Kohderyhmä:
Lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijat, pakollinen opintojakso

Tavoite:
Opiskelija perehtyy
- varhaiskasvatuksen liikunnan ja terveyskasvatuksen sisältöihin, erityispiirteisiin ja

erilaisiin oppimisympäristöihin
- terveellisiin elämäntapoihin
Opiskelija hankkii valmiuksia:
- liikunnan ja terveyskasvatuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin

Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään
- terveyskasvatuksen keskeisiä sisältöalueita varhaiskasvatuksessa
- varhaiskasvatuksen liikunnan tavoitteita ja keskeisimpiä sisältöalueita
- varhaiskasvatuksen liikunnan ja terveyskasvatuksen suunnittelu, ohjaus- ja

arviointimenetelmiä

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Zimmer, R. 2001. Liikuntakasvatuksen käsikirja. Didaktis-metodisia perusteita ja
käytännön ideoita. Hämeenlinna: LK-kirjat.
Artikkeleita sopimuksen mukaan

Arviointi: 0-5
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4.1.6.3	Kuvataiteen	didaktiikka	1	4	op		
Bilddidaktik I
Arts education I

Tunniste: 6005501

Laajuus: 4 op

Tyyppi: Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat
opinnot

Kohderyhmä:
Lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijat, pakollinen opintojakso

Tavoite:
- opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot kuvataiteen sisältöalueista,

kuvataiteellisen oppimisen merkityksestä, tavoitteista ja erityispiirteistä
varhaiskasvatuksessa, lapsen kehityksestä kuvataiteellisena oppijana sekä
varhaiskasvattajan asiantuntijuuden luonteesta kuvataidekasvattajana.

Sisältö:
- opintojaksossa perehdytään kuvataiteen sisältöalueisiin ja perustyöskentelytapoihin niin

kuvallisessa ilmaisussa, taiteellisessa kokemisessa, ympäristön esteettisessä ja
kulttuurisessa jäsentämisessä kuin mediakasvatuksessa sekä niiden soveltamiseen lasten
toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

Rusanen, S. Kuusela, Rintakorpi & Torkki (2014). Musta tuntuu punaiselta – kuvataiteellinen
toiminta varhaisiässä. Lasten keskus (sisältyy tutkintovaatimuksiin 1.8.2014 alkaen Hakkolan ym. teoksen
tilalle)

Hakkola, K., Laitinen, S. & Ovaska-Airasmaa, M. Lasten taidekasvatus. 1991. (Painos 1991
tai myöh.) (teos poistunut tutkintovaatimuksista)

Rusanen, S. 2007. Taidekasvattajaksi varhaiskasvatukseen. Helsinki: TAIK, (s. 62-72 ja 78-
114).

Arviointi: 0-5.

4.1.6.4	Käsityön	didaktiikka	1	4	op		
Sljöddidaktik 1
Crafts education 1

Tunniste: 60064

Laajuus: 4 op

Tyyppi: Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat
opinnot
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Kohderyhmä: Lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijat, pakollinen opintojakso

Tavoite:

Opiskelija ymmärtää
- käsityökasvatuksen tavoitteita ja perusteita varhaiskasvatuksessa
- käsityön merkityksen osana lapsen kokonaisvaltaista kehitystä varhaiskasvatuksessa

Opiskelija
- saa tiedollisia ja pedagogisia valmiuksia suunnitella ja toteuttaa käsityökasvatusta

varhaiskasvatuksen eri osa-alueilla

Sisältö:

Opintojaksolla käsitellään
- teknisessä ja tekstiilityössä tarvittavia perustekniikoita ja välineitä
- käsityön työtiloja ja työturvallisuutta varhaiskasvatuksessa
- käsityön merkitystä lasta kehittävänä toimintana varhaiskasvatuksessa

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

Hautakangas, J. 1992. Lapsi nikkaroi. Otava.
Suosalo, Tavasti, van de Kreeke, Lehti & Vannucchi.  2008. Lasten aurinkovuosi. Opas
ekologiseen lastenkulttuuriin. Sammakko. Turku.
sekä seuraavat artikkelit:
Karppinen, S. & Salovalta, H. 2000. Kädentaidot – taaperoiden tilkut, puupalikat, romut ja
aarteet. Teoksessa: S. Karppinen, I.Ruokonen & A. Puurula (toim.) Elämysten alkupoluilla.
Lähtökohtia alle 3-vuotiaiden taidekasvatukseen. Finn Lectura. Helsinki. (s. 54-63).
Karppinen, S. 2001. Kädentaidot – väline itsen ja ympäristön hahmottamiseen.
Teoksessa: Taiteen ja leikin lumous. 4-8 –vuotiaiden lasten taito- ja taidekasvatus. Finn
Lectura. Tampere: Tammer-Paino Oy. (s. 106 -119).
Karppinen, S. 2009. Kädentaidot ja käsityökasvatus. Teoksessa: I. Ruokonen, S. Rusanen &
A-L. Välimäki (toim.) Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa. Iloa, ihmettelyä ja tekemistä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki. (s. 56-65).

Arviointi: 0-5

4.1.6.5	Lastenkirjallisuus	3	op	
Barnlitteratur
Children´s literature

Tunniste: 60009

Laajuus: 3 op

Tyyppi: Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat
opinnot

Kohderyhmä:
Lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijat, pakollinen opintojakso
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Tavoite:

Opiskelija ymmärtää

- lastenkirjallisuuden ominaispiirteet taiteen- ja tiedonalana

- lastenkirjojen merkityksen yksilön kehityksen kannalta

- lastenkirjallisuuden merkityksen kulttuurisena vaikuttajana, vuorovaikutuksen muotona  ja
osana lasten leikkejä.

Opiskelija saa valmiuksia

- lastenkirjojen luovaan ja monipuoliseen käyttöön varhaiskasvatuksessa

- innostaa lasta tarinoiden, sanojen ja kuvien maailmaan

- tekstin ja kuvituksen välisen vuorovaikutuksen havaitsemiseen ja sen hyödyntämiseen
taidekasvatuksen ja kielellisen kehittymisen näkökulmasta.

Sisältö:

Opintojaksolla

- käsitellään lastenkirjallisuuden lajeja ja kehityslinjoja

- harjoitellaan kirjallisuuskasvatuksen suunnittelua ja toteutusta myös musiikin, kuvataiteen,
draaman ja liikunnan keinoin

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

Suojala M. & Karjalainen, M. (toim.) 2001. Avaa lastenkirja. Johdatus lastenkirjallisuuden
lajeihin ja käyttöön. Helsinki: Lasten Keskus.

Huhtala ym. (toim.) 2003. Pieni suuri maailma: suomalaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden
historia. Helsinki: Tammi.

Oheiskirjallisuus

Lastenkirjallisuutta, erityisesti kuvakirjoja ja lastenlyriikkaa sekä ajankohtaisia artikkeleita
opintojakson vastuuhenkilön ilmoituksen mukaan.

Arviointi: 0-5.

4.1.6.6	Draamakasvatus	3	op		
Drama uppfostran
Drama education

Tunniste: 600010
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Laajuus: 3 op

Tyyppi: Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat
opinnot

Kohderyhmä:
Lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijat, pakollinen opintojakso

Tavoite:
Opiskelija hankkii valmiuksia

- draamakasvatuksen teoreettisista perusteista osana varhaiskasvatuksen taito- ja
taideaineiden kokonaisuutta

- draaman perustyötapojen soveltamiseen ja käyttämiseen varhaiskasvatusikäisten
lasten ohjaamisessa ja opettamisessa

- draamakasvatuksen työtapoihin perustuvan toiminnan suunnittelemiseen ja
toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa

Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään

- teoreettista ja ryhmämuotoista toiminnallista perehtymistä varhaiskasvatukseen
soveltuviin draaman työtapoihin ja toimintamuotoihin

- varhaiskasvatusikäisille suunnatun draamatuokion suunnitteleminen,
toteuttaminen ja reflektoiminen

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

Toivanen, T. 2010. Kasvuun – 1- 8 -vuotiaiden draamakasvatusta. Helsinki: WSOYpro

Arviointi: 0-5

VALINNAISET OPINNOT (Koodi 600022)

Opiskelija valitsee 2 opintojaksoa seuraavista, yhteensä 8 op.

4.1.6.7 Musiikin didaktiikka 2 4 op
4.1.6.8 Liikunnan didaktiikka 2 4 op
4.1.6.9 Kuvataiteen didaktiikka 2 4 op
4.1.6.10 Käsityön didaktiikka 2 4 op

4.1.6.7	Musiikin	didaktiikka	2	4	op		
Musik didaktik 2
Music education 2

Tunniste: 60046

Laajuus: 4 op
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Tyyppi: Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat
opinnot

Kohderyhmä:
Lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijat, valinnainen opintojakso

Tavoite:
Opiskelija

- syventää osaamistaan alle kouluikäisten lasten musiikkikasvatuksen suunnittelussa ja
toteuttamisessa

- perehtyy musiikkipedagogiin menetelmiin ja niiden sovelluksiin varhaiskasvatuksessa

 Sisältö:

- musiikillisten menetelmien ja -toimintatapojen suunnittelu ja toteutus
- suomalaisen perinnemusiikin ja maailman musiikin soveltaminen

musiikkikasvatuksessa (kuunteleminen, laulaminen, soittaminen ja musiikkiliikunta)

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Campell, P.S. & Kassner C.S. (2009). Music in Childhood: From Preschool through the
elementary grades. Boston: Schirmer. (s. 44-264)

Ruokonen, I. 2011. Lapsen musiikillinen maailma. Teoksessa E. Hujala  & L. Turja (toim.).
Varhaiskasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus

Edeltävät opinnot: Musiikin didaktiikka 1

Arviointi: 0-5

4.1.6.8	Liikunnan	didaktiikka	2	4	op		
Didaktik i fysisk fostran 2
Didactics of physical education 2

Tunniste: 60052

Laajuus: 4 op

Tyyppi: Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat
opinnot

Kohderyhmä:
Lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijat, valinnainen opintojakso

Tavoite:

Opiskelija täydentää ja syventää tietojaan

- varhaiskasvatuksen liikunnan sisällöistä sekä liikuntataitojen oppimiseen ja
opettamiseen liittyvistä kysymyksistä

Opiskelija kehittää didaktisia valmiuksiaan
- suunnitella ja toteuttaa liikuntatapahtumia ryhmässä integroiden muihin

varhaiskasvatuksen tiedonaloihin.
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Sisältö:

Opintojaksolla käsitellään

- eheyttävän liikuntatapahtuman järjestelyyn liittyviä kysymyksiä ja osa-alueita
- varhaiskasvatuksen liikunnan sisältöalueita

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

Jaakkola, T. 2010, Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu. Juva. PS-kustannus.

Numminen, P. 2005. Avaa ovi lapsen maailmaan. Tampere: Pilot- kustannus

Edeltävät opinnot: Liikunnan ja terveyden didaktiikka 1

Arviointi: 0-5

4.1.6.9	Kuvataiteen	didaktiikka	2	4	op	
Bilddidaktik 2
Arts education 2

Tunniste: 6005502

Laajuus: 4 op

Tyyppi: Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat
opinnot

Kohderyhmä: Lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijat, valinnainen opintojakso

Tavoite:
- opiskelija laajentaa varhaisiän kuvataidekasvatusta koskevaa asiantuntijuuttaan lasten

kuvallisen kulttuurin tukijana ja kehittäjänä.

Sisältö:
- opintojaksossa kehitetään kokemuksellisten ja tutkivien tehtävien sekä projektien avulla

valmiuksia soveltaa varhaiskasvatuksessa kuvataidekasvatuksen keskeisiä sisältöalueita:
kuvallista ilmaisua, taiteellista kokemista, ympäristön esteettistä ja kulttuurista
jäsentämistä sekä mediakasvatusta.

Oppimateriaali ja kirjallisuus
Korpelainen,H. & Kaukonen H. & Räsänen, J. 2004. Arkkitehtuurin ABC. Löytöretki 
rakennettuun ympäristöön. Helsinki: Suomen arkkitehtiliitto.
Pääjoki T. 2007. Lasten ja aikuisten kulttuurinen leikki. Teoksessa M. Bardy, R.
Haapalainen, M. Isotalo & P. Korhonen (toim.), Taide keskellä elämää, Helsinki: Kiasma,
287-294.
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Rintakorpi K. 2007. Mediamatkalla ilmaisupäiväkoti Illusiassa. Teoksessa Pentikäinen, L.
Ruhala A. & Niinistö, H. Mediametkaa! Osa 2 – kasvattajan matkaopas lasten
mediamaailmaan. Helsinki: Mediakasvatuskeskus Metka, 106-115.
Rintakorpi K. 2009. Dokumentointi toiminnan kehittämisen välineenä. Teoksessa Ruokonen,
I. & Rusanen, S. & Välimäki A.-L. (toim.) Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa. Helsinki:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 84-89. Saatavana osoitteessa http://www.thl.fi/thl-
client/pdfs/3ade1cb7-b61e-4c73-b0a8-b0305b3f927b
Rusanen, S. 2009. Lapsen kuvista kulttuurin kuviin. Teoksessa Ruokonen, I. & Rusanen, S.
& Välimäki A.-L. (toim.) Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa. Helsinki: Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos, 48-55. Saatavana osoitteessa http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/3ade1cb7-
b61e-4c73-b0a8-b0305b3f927b
Svinhufvud L.2010. Design ja kasvatus – Muotoilumuseon näkökulma. Teoksessa T.
Koskinen, P. Mustonen & R. Sariola (toim.) Taidekasvatuksen Helsinki, 90-96.
Venäläinen P. 2008. Taidekokemus oppimiskokemuksena, 52-60. Saatavana osoitteessa
http://arted.uiah.fi/synnyt/4_2008/venalainen.pdf

Edeltävät opinnot: Kuvataiteen didaktiikka 1

Arviointi: 0-5.

4.1.6.10	Käsityön	didaktiikka	2	4	op		
Slöjddidaktik 2
Crafts education 2

Tunniste: 60065

Laajuus: 4 op

Tyyppi: Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat
opinnot

Kohderyhmä: Lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijat, valinnainen opintojakso

Tavoite:

Opiskelijalla on valmiuksia
- suunnitella ja toteuttaa käsityön eri sisältöalueita (tekstiili- ja tekninen työ)

varhaiskasvatuksessa.
- toteuttaa soveltuvin osin kokonaisen käsityön ajatusta varhaiskasvatuksen eri osa-

alueilla
- syventää ja kehittää sekä taidollisia että pedagogisia valmiuksia varhaiskasvatuksen

käsityökasvatuksen toteuttamiseen

Sisältö:

Opintojaksolla käsitellään
- lasten teknisen ja tekstiilityön eri osa-alueita varhaiskasvatuksessa
- käsityön suunnittelua, työtapoja ja menetelmiä varhaiskasvatuksessa
- käsityön integrointia varhaiskasvatuksen eri aihekokonaisuuksiin ja teema-alueisiin

http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/3ade1cb7-b61e-4c73-b0a8-b0305b3f927b
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/3ade1cb7-b61e-4c73-b0a8-b0305b3f927b
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/3ade1cb7-b61e-4c73-b0a8-b0305b3f927b
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/3ade1cb7-b61e-4c73-b0a8-b0305b3f927b
http://arted.uiah.fi/synnyt/4_2008/venalainen.pdf
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Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Karppinen. S. 2005. Mitä taide tekee käsityöstä? Helsingin yliopisto. Soveltuvin osin: luvut
4.3-4.5 ja 9. http://ethesis.helsinki.fi/
Korpelainen, H. & Yanar, A. Askeleita arkkitehtuurissa.
http://www.arkkitehtuurikasvatus.fi/lisatietoa_askeleita.php

sekä artikkelit:
Yliverronen, Rönkkö & Korhonen 2010. Käsityö kuuluu varhaiskasvatukseen. Teoksessa:
Korhonen & Rönkkö & Aerila (toim.) Pienet oppimassa. Kasvatuksellisia näkökulmia var-
haiskasvatukseen ja esiopetukseen. Turun yliopisto. Rauman opettajankoulutuslaitos.
Mäki-Tuominen & Aalto 2010. Käsityöllinen luova toiminta lapsen kokonaisvaltaisen
kasvun tukena. Teoksessa: Korhonen & Rönkkö & Aerila (toim.) Pienet oppimassa.
Kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Turun yliopisto. Rauman
opettajankoulutuslaitos.

Edeltävät opinnot: Käsityön didaktiikka 1

Arviointi: 0-5

4.2	Harjoittelu	15	op		
Praktik
Practice

Tunniste: 600023

Laajuus: 15 op

Tyyppi: Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat
opinnot

Kohderyhmä:
Lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijat, pakollinen opintojakso

Tavoite:

Ohjattu harjoittelu muodostaa kokonaisuuden, joka rakentuu kiinteään yhteyteen muun
opetuksen kanssa. Käytännön ja teorian vuorovaikutus jatkuu koko koulutuksen ajan, joten
ohjattua harjoittelua on jokaisena opiskeluvuonna. Ensimmäisenä opiskeluvuotena opiskelija
suorittaa perusharjoittelun, toisena eheyttävän harjoittelun ja kolmantena päättöharjoittelun.
Harjoittelujaksoissa asteittain laajenevia ja syveneviä sisältöjä tarkastellaan
portfoliotyöskentelyn avulla.

Sisältö:

Harjoittelujaksojen aikana opiskelija perehtyy lastentarhanopettajan ammattiin ja rooliin
varhaiskasvatuksessa. Hän omaksuu työtään tutkivan lastentarhanopettajan taidot ja oppii
työstämään omaa käyttöteoriaansa. Opiskelija harjoittelee toiminnan suunnittelua, toteutusta
ja arviointia sekä sen kehittämistä.

http://ethesis.helsinki.fi/
http://www.arkkitehtuurikasvatus.fi/lisatietoa_askeleita.php
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4.2.1	Perusharjoittelu	3	op			
Grundpraktik
Basic practice

Tunniste: 60080

Laajuus: 3 op

Tyyppi: Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat
opinnot

Kohderyhmä:
Lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijat, pakollinen opintojakso

Tavoite:
Opiskelija

- perehtyy lastentarhanopettajan työtehtäviin ja kehittää havainnointitaitojaan.
- ymmärtää lapsen kasvuympäristön ja pedagogisten perusteiden merkityksen lapsen

oppimiselle ja kehittymiselle.
- saa aineksia kasvatusnäkemyksensä rakentamiseen.

Sisältö:

Jakson keskeisinä sisältöinä ovat:
- lastentarhanopettajan työtehtävät ja päiväkoti toimintaympäristönä
- lapsihavainnointi
- toimintaympäristön havainnointi
- lasten toiminnan toteutus ja arviointi
- oman oppimisen arviointi

Edeltävät opinnot: Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 4 op, Kehityksen biologinen ja
sosiaalinen perusta 5 op

Arviointi: Hyväksytty / Hylätty.
Opiskelijat saavat kenttäpäiväkotien ohjaavilta lastentarhanopettajilta kirjallisen palautteen
sekä vertaispalautetta praktikumin jälkeisillä ryhmätunneilla.

4.2.2	Eheyttävä	harjoittelu	6	op		
Integrerad praktik
Integrated practice

Tunniste: 60081
Laajuus: 6 op
Tyyppi: Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat
opinnot, opettajan pedagogiset opinnot (OPP 4 op)

Kohderyhmä:

Lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijat, pakollinen opintojakso

Tavoite:
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Opiskelija
- kehittää kasvatus- ja opetustoiminnan suunnittelu, toteutus- ja arviointitaitojaan
- oppii soveltamaan teoriaopintoja käytännön toiminnassa
- laajentaa ja syventää kasvatusnäkemystään ja käyttöteoriaansa

Sisältö:
Jakson keskeisinä sisältöinä ovat:

- kasvatus- ja opetustoiminnan suunnittelu-, toteutus- ja arviointi
- käyttöteoria ja kasvatusnäkemys

Edeltävät opinnot: Perusharjoittelu 3 op, Oppiminen toiminnassa 5 op ja
Varhaiskasvatuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op. Lisäksi opiskelijalle suositellaan
osallistumista taito- ja taideaineiden didaktiikka 1-opintojaksoihin ennen harjoittelua.
Eheyttävä harjoittelu toteutetaan kasvatustieteen aineopintojen ja varhaiskasvatuksen
tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavien opintojen yhteistyönä.

Arviointi: Hyväksytty / Hylätty

4.2.3	Päättöharjoittelu	6	op			
Slutpraktik
Final practice

Tunniste: 60084

Laajuus: 6 op

Tyyppi: Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat
opinnot, opettajan pedagogiset opinnot (OPP 4 op)

Kohderyhmä:
Lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijat, pakollinen opintojakso

Tavoite:

Opiskelija
- syventää kokonaisvaltaista vastuunottamista lasten pedagogisesta toiminnasta
- hankkii kokemuksia työryhmän pedagogisesta johtajuudesta ja harjaantuu aktiiviseksi

työyhteisön jäseneksi
- perehtyy päivähoidon hallintoon ja yhteistyöverkostoihin
- syventää näkemystään varhaiskasvatuksesta ja itsestään lastentarhanopettajana

Sisältö:

Jakson keskeisinä sisältöinä ovat:

- pedagoginen toiminta päiväkodissa
- työryhmän pedagoginen johtaminen ja yhteistyö
- päivähoidon hallinto ja yhteistyötahot
- lastentarhanopettajuus
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Edeltävät opinnot: Perusharjoittelu 3 op, Eheyttävä harjoittelu 6 op, Varhaiskasvatuksen
tehtäviin ja esiopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 60 op.

Arviointi: Hyväksytty / Hylätty
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5.	SIVUAINEOPINNOT	JA	VAPAASTI	VALITTAVAT	OPINNOT	28	OP	
Biämne och valbara studier
Minor subject and Optional studies

Tutkintoon tulee sisällyttää yksi yliopistollinen vähintään 25 opintopisteen
opintokokonaisuus sekä lisäksi vapaasti valittavia yliopistollisia opintoja niin, että tutkinnon
opintopisteiden vähimmäismäärä saavutetaan.
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