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LASTENTARHANOPETTAJAN KOULUTUS, KANDIDAATIN TUTKINNON           

RAKENNE, 180 OP 

 
1. KIELI-, VIESTINTÄ- JA ORIENTOIVAT OPINNOT 19 OP 
2. KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT 25OP 
3. KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 51 OP 
4. VARHAISKASVATUKSEN SISÄLTÖALUEIDEN OPINNOT 60 OP 
5. SIVUAINEOPINNOT 25 OP 
 

   
 1. KIELI-, VIESTINTÄ- JA ORIENTOIVAT OPINNOT 19 OP 

  Opettajuuteen kasvu ja opintojen suunnittelu (sis. HOPS 1 op) 4 

  Tieteellinen kirjoittaminen (OKL) 2 

  PY Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen 2 

  Toinen kotimainen kieli 3 

  Vieras kieli  3 

  Muut TVT-opinnot 2 

  TVT-ajokortti 3 

 

 2. KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT 25 OP 

 Kulttuuris-yhteiskunnalliset perusteet  

  Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet (OPP)  5 

  Lapsuuden muuttuminen 5 

 Psykologiset perusteet  

  Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan (OPP)  5 

 Pedagogiset perusteet  

  Didaktiikka (2op luennot+ 3 op koulutuskohtainen osuus Varhaispedago-
giikka 3op)(OPP)  

5 

 Tutkimukselliset perusteet   

  Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa 5 

 

 3. KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 51 OP 

 Kulttuuris-yhteiskunnalliset perusteet  

  Erityisyyden ja moninaisuuden kohtaaminen (OPP) 5 

 Psykologiset perusteet  

  Kasvatus- ja kehityspsykologian jatkokurssi 5 

  Pedagoginen johtajuus ja moniammatillinen yhteistyö 5 

 Pedagogiset perusteet  

  Havainnointi, suunnittelu ja arviointi varhaispedagogiikassa 7 

  Varhaispedagogiikan toimintamuodot 5 

  Esi- ja alkuopetus 3 

  Pienten lasten pedagogiikka 3 

  Varhaisvuosien erityis- ja monikulttuurisuuskasvatus 5 

 Tutkimukselliset perusteet  

  Tutkimusmenetelmät I 5 

  Kandidaatin tutkielma  8 

 

 4. VARHAISKASVATUKSEN SISÄLTÖALUEIDEN OPINNOT 60op 

 Varhaiskasvatuksen sisältöalueet  

  Kieli ja vuorovaikutus 5 

  Matematiikka 4 

  Ympäristö- ja luontokasvatus 4 

  Uskontokasvatus ja eettinen kasvatus 4 
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  Taito- ja taideaineet  

  Kuvataiteen didaktiikka 5 

  Musiikin didaktiikka 5 

  Käsityön didaktiikka 5 

  Liikunnan didaktiikka 5 

  Lastenkirjallisuus ja draama 5 

  Taito- ja taideaineet, hyvinvointi ja kulttuurisesti kestävä kehitys 3 

 Harjoittelu  

  Eheyttävä harjoittelu (OPP) 8 

  Syventävä harjoittelu (OPP) 7 

 

 5. SIVUAINEOPINNOT 25 OP 

 OPP = tutkintoon sisältyvät opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvat opinnot  
35 op 

 

 

 

BARNTRÄDGÅRDSLÄRARUTBILDNING, PEDAGOGIE KANDIDATEXAMEN,             
UTBILDNINGSSTRUKTUR, 180 STUDIEPOÄNG 

 
1. SPRÅK- OCH KOMMUNKATIONSSTUDIER 19 SP 
2. GRUNDSTUDIER I PEDAGOGIK 25 SP 
3. ÄMNESSTUDIER I PEDAGOGIC 51 SP 
4. GRUNDERNA I SMÅBARNFOSTRANS 60 SP 
5. BIÄMNE 25 SP 
 

   
 1. SPRÅK- OCH KOMMUNKATIONSSTUDIER 19 SP 

  Planering av studierna och utveckling av lärarskapet  4 

  Vetenskapligt skrivande 2 

  Muntlig kommunikation (Muntlig kommunikation och interpersonella 
kompetens) 

2 

  Andra imhemska språket (svenska/finska) 3 

  Fråmmade språk  3 

  IKT-körkort   3 

  Andra IKT-studierna 2 

 

 2. GRUNDSTUDIER I PEDAGOGIK 25 SP 

 Pedagogikens kulturella grunder  

  Uppfostringens sociala, historiska och filosofiska grunder (PSL)  5  

  Barndomens förändring 5 

 Pedagogikens psykologiska grunder   

  Utvecklings- och inlärningspsykologi (PSL)  5 

 Pedagogiska grunder   

  Didaktik (2 SP  3 SP Barnpedagogik 3 SP) (PSL) 5 

 Forskningsmetodik  

  Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa 5 

 

 3. ÄMNESSTUDIER I PEDAGOGIC 51 SP 

 Pedagogikens kulturella grunder  

  Att mötä specificitet och mångvald (PSL) 5 

 Pedagogikens psykologiska grunder  

  Fortsättningskurs i pedagogisk och utvecklingspsykologi 5 

  Pedagogisk ledarskap och multiprofessionellt samarbete  5 
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 Pedagogiska grunder  

  Observation, planering och evaluering 7 

  Aktivitetsformer i småbarnspedagogik 5 

  Förskole- och nybörjarundervisning 3 

  Småbarnspedagogik 3 

  Specialpedagogik och multikulturell pedagogik i barndomen 5 

 Forskningsmetodik  

  Forskningsmetoder I 5 

  Kandidat examen 8 

 

 4. GRUNDERNA I SMÅBARNFOSTRANS 60 SP 

 Grunderna i småbarnsfostrans innehållsområde  

  Språket och interaction 5 

  Matematik 4 

  Miljö- och naturvetenskaps pedagogik 4 

  Religionsuppfostran och etisk uppfostran 4 

  Konst- och färdighetsämnen  

  Bildkonstens didaktik 5 

  Musikdidaktik 5 

  Slöjddidaktik 5 

  Didaktik i fysisk fostran 5 

  Barnlitteratur och drama 5 

  Konst- och färdighetsämnen, välstånd och kulturellt hållbar utveckling 3 

 Praktik  

  Integrerad praktik (PSL) 8 

  Fördjupande praktik (PSL) 7 

 

 5. BIÄMNE 25 SP 

 PSL =  Pedagogie kandidatexamen omfattat 35 sp studier som ingår i pedago-
giska studier för lärare 

 

 
 

CURRICULUM FOR KINDERGARTEN TEACHER EDUCATION 180 STUDY 
CREDITS 
 
1. LANGUAGE AND COMMUNICATION STUDIES 19 CR 
2. BASIC STUDIES IN EDUCATION 25 CR 
3. INTERMEDIATE STUDIES IN EDUCATION 51 CR 
4. BASES OF CONTENT AREAS IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION 60 CR 
5. MINOR SUBJECT 25 CR 
 

   
 1. LANGUAGE AND COMMUNICATION STUDIES 19 CR 19CR 

  Orientation to University Studies and Kindergarten Teacher’s Profession 4 

  Academic writing 2 

  Speech communication (Communication and interpersonal competence) 2 

  Second national language  3 

  Foreign language 3 

  ICT Driving Licence 3 

  Other ICT-studies 2 

 

 2. BASIC STUDIES IN EDUCATION 25 CR 

 Cultural bases of education   
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  Social, historical and philosophical foundations of education (PST) 5 

  Changing childhood 5 

 Psychological bases of education  

  Psychology of development and learning (PST) 5 

 Pedagogical bases of education  

   Didactis(2 CR + 3 CR  Basics of early childhood education 3)(PST)  5 

 Research methods  

  Academic thinking in the context of education 5 

 

 3. INTERMEDIATE STUDIES IN EDUCATION 51CR 

 Cultural bases of education   

  Education for Diversities (PST) 5 

 Psychological bases of education  

  Advanced course in educational and developmental psychology 5 

  Pedagogical leadership and multiprofessional cooperation 5 

 Pedagogical bases of education  

  Observation, planning and evaluation in early childhood education 7 

  Activities in Early Chilhood Education 5 

  Preschool and early primary years education 3 

  Toddler Pedagogy  3 

  Special education and multicultural education in early years 5 

 Research methods  

  Research methods I 5 

  Bachelor’s thesis 8 

 

 4. BASES OF CONTENT AREAS IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION 60CR 

 Bases of content areas in early childhood education  

  Language and interaction (communication) 5 

  Mathematics 4 

  Environmental Education and Natural sciences 4 

  Religious and moral education 4 

  Skills and arts education  

  Arts education 5 

  Music education  5 

  Craft education  5 

  Didactics of physical education 5 

  Children's literature and drama 5 

  Skills and arts education, well-being and culturally sustainable develop-
ment 

3 

 Practice  

  Integrated practice (PST) 8 

  Advanced Practice (PST) 7 

 

 5. MINOR SUBJECT 25CR 

 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 an-
taa pätevyyden lastentarhanopettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja siihen kuuluvassa esiopetuksessa. 
Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kehittää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiik-
kaa lapsen kehityksen, oppimisen ja toiminnallisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tutkinto antaa pätevyy-
den myös muihin varhaiskasvatuksen asiantuntijatehtäviin, kuten julkishallinnon virkoihin.  
 
Koulutuksen arvoperustan muodostavat demokratia ja oikeudenmukaisuus sekä yhteiskunnallinen, kulttuu-
rinen, koulutuksellinen ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Koulutuksessa noudatetaan eettisiä toimintaperi-
aatteita sekä painotetaan laaja-alaista monitieteellistä asiantuntijuutta.   
 
Opiskeluprosessin aikana tuetaan opiskelijan opettajuuteen kasvua, vahvan ammatti-identiteetin rakentu-
mista sekä opiskelijan kasvua elinikäiseen oppimiseen ottaen huomioon varhaiskasvatuksen lapsinäkökulman 
sekä varhaiskasvatuksen yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ulottuvuudet. Opettajuutta tarkastellaan eettisenä 
ammattina.  
 
 

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

ja kulttuurisiin perusteisiin sekä lapsuuteen ilmiönä. 

 
2) Opiskelija perehtyy lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Hän oppii havainnoimaan, ymmärtä-

mään, ohjaamaan, opettamaan sekä arvioimaan lasta ja lapsiryhmää yksilöllisesti ja yhteisöllisesti. 

 
3) Opiskelija hankkii valmiudet pedagogisen tiedon joustavaan soveltamiseen ja pedagogisen työn kehittä-

miseen. Opiskelija perehtyy lasten oppimisen ja kehityksen vahvistamiseen.    

 
4) Opiskelija hankkii valmiudet varhaiskasvatusta koskevien ilmiöiden analysoimiseen, kriittiseen arviointiin 

ja tutkimuspohjaiseen oman työn arviointiin. 

 
5) Opiskelija perehtyy lastentarhanopettajan ammattiin. Hän hankkii työtään tutkivan lastentarhanopetta-

jan taidot ja oppii työstämään omaa käyttöteoriaansa. Opiskelija harjaantuu varhaiskasvatusta kehittä-

väksi asiantuntijaksi, joka on sekä valmis kohtaamaan että toteuttamaan muutoksia työelämässä ja omaa 

valmiudet itsensä kehittämiseen. 

 
6) Opiskelija perehtyy varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin niin, että 

hänellä on riittävät tiedot ja taidot havainnoida, suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää varhaiskasva-

tusta. 

 
7) Opiskelija oppii varhaiskasvatuksen asiantuntijana tekemään moniammatillista yhteistyötä lasten van-

hempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Opiskelija perehtyy lasten oikeuksien huomioon ottami-

seen, vertaissuhteiden vahvistamiseen ja syrjäyttävän toiminnan ehkäisemiseen. 
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8) Opiskelija hankkii valmiuksia toimia aktiivisesti varhaiskasvatuksessa kansallisesti ja kansainvälisesti. 

 
9) Opiskelijalla on riittävät vuorovaikutustaidot sekä omalla äidinkielellään että vierailla kielillä ja hallitsee 

tieto- ja viestintätekniikan käytön omalla alallaan. 

 
10) Opiskelija voi jatkaa opintojaan ylempään korkeakoulututkintoon ja edelleen jatko-opintoihin käyttäyty-

mistieteellisessä 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 tä-
män asetuksen muuttamisesta annettu asetus, 965/2005). Nämä opinnot on merkitty koulutuksen tutkinto-
rakenteeseen merkinnällä OPP. Opiskelijan on mahdollista suorittaa loput (25 op) 60 opintopisteen laajuisista 
opettajan pedagogisista opinnoista osana erillistä, Varhaiskasvatuksen maisteriohjelmassa suoritettavaa kas-
vatustieteen maisterin tutkintoa. 
 
Lastentarhanopettajan koulutuksessa opintojaksoja voidaan järjestää myös englannin kielellä, mutta opiske-
lijalla on oikeus suorittaa tutkinnon pakolliset opinnot suomeksi. 
 

LASTENTARHANOPETTAJAN KOULUTUKSEN PERUSTA 

 
Kulttuuris-yhteiskunnalliset perusteet  
Pedagogikens kulturella grunder  
Cultural bases of education  
 
Laajuus:  
15 op  
 
Tyyppi: 
Opintojaksot sijoittuvat perusopintoihin ja aineopintoihin 
 
Kulttuuris-yhteiskunnallisiin perusteisiin kuuluvat opintojaksot: 
(Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet  5op, Lapsuuden muuttuminen 5op, Eri-
tyisyyden ja moninaisuuden kohtaaminen 5op)  
 
Kulttuuristen perusteiden opintojaksojen tavoitteena on oppia ymmärtämään varhaiskasvatuksen ja koulu-
kasvatuksen historiallista rakentumista, muutoksen ja jatkuvuuden merkitystä kasvatuskulttuurissa sekä hah-
mottaa kasvatuksen käsitteen moniulotteisuutta ja ristiriitaisuutta. Pyrkimyksenä on, että opiskelija hahmot-
taa lastentarhanopettajan työn yhteiskunnallisen ulottuvuuden ja osaa tunnistaa erilaisia kasvatuspäämääriä 
ja niiden taustalla vaikuttavia ideologioita. Tarkoituksena on tarkastella institutionaalisen varhaiskasvatuksen 
yhteiskuntasuhdetta kriittisesti sekä luoda valmiuksia yhteiskunnan aktiivisena vaikuttajana ja yhteisön jäse-
nenä toimimiseen. Keskeisiä teemoja ovat myös monikulttuurisuuden kohtaaminen ja toiseuteen liittyvien 
ilmiöiden, vaatimusten ja mahdollisuuksien käsittely varhaiskasvatuksessa sekä yhteisöllisyyden merkityksen 
ymmärtäminen. 
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Psykologiset perusteet  
Pedagogikens psykologiska grunder  
Psychological bases of education  
 
Laajuus:  
15 op  
 
Tyyppi: 
Opintojaksot sijoittuvat perusopintoihin ja aineopintoihin 
 
Psykologisiin perusteisiin kuuluvat opintojaksot: 
Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5op, Kasvatus- ja kehityspsykologian jatkokurssi 5op, Pedagogi-
nen johtajuus ja moniammatillinen yhteistyö 5op 
 
Osaamistavoitteet: 
Psykologisten perusteiden tavoitteena on tarkastella ihmisen kasvua, kehitystä ja oppimista useasta eri näkö-
kulmasta, ymmärtää yksilön ja ryhmän välistä vuorovaikutusta, ja perehtyä lastentarhanopettajan asiantun-
tijarooliin varhaiskasvatuksessa. Pyrkimyksenä on luoda käytännön valmiuksia tunnistaa yksilöiden ja ryhmien 
kehityksen erityispiirteitä. Lisäksi luodaan valmiuksia tunnistaa oppimiseen liittyviä ongelmakohtia, ratkaista 
niitä ja hakea niihin apua. Psykologisten perusteiden tavoite on kehittää taitoa ottaa huomioon oppimisen ja 
kehityksen biologisia, sosiaalisia ja psykologisia periaatteita varhaiskasvatuksessa. 
 
 
 

Pedagogiset perusteet  
Pedagogiska grunder  
Pedagogical bases of education  
 
Laajuus:  
28 op  
 
Tyyppi: 
Opintojaksot sijoittuvat perusopintoihin ja aineopintoihin 
 
Pedagogisiin perusteisiin kuuluvat opintojaksot: 
Didaktiikka 2op, Varhaispedagogiikka 3op, Havainnointi, suunnittelu ja arviointi varhaispedagogiikassa 7op, 
Varhaispedagogiikan toimintamuodot 5op, Esi- ja alkuopetus 3op, Pienten lasten pedagogiikka 3op, Varhais-
vuosien erityis-, ja monikulttuurisuuskasvatus 5op. 
 
Osaamistavoitteet: 
Pedagogisten perusteiden tavoitteena on vahvistaa ymmärrystä suunnittelun, kehittämisen ja arvioinnin mer-
kityksestä varhaiskasvatuksen lähtökohtana ja vahvistaa ymmärrystä varhaiskasvatusikäisen lapsen oppimi-
sesta huomioiden kulttuuriset ja erityispedagogiset näkökulmat.  Pedagogisissa perusteissa perehdytään las-
tentarhanopettajan ammatillisuuden lähtökohtiin sekä esi- ja alkuopetuksen erityisluonteeseen varhaiskas-
vatuksen kokonaisuudessa. Opintokokonaisuuden aikana luodaan valmiuksia lastentarhanopettajuuden ana-
lysointiin ja ammatillisten vuorovaikutustaitojen kehittymiseen. 
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Tutkimukselliset perusteet  
Forskningsmetodik 
Research methods 
 
Laajuus:  
18 op 
 
Tyyppi: 
Opintojaksot sijoittuvat perusopintoihin ja aineopintoihin 
 
Tutkimuksellisiin perusteisiin kuuluvat opintojaksot:  
Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa 5 op, Tutkimusmenetelmät I 5 op, Kan-
didaatin tutkielma 8 op.  
 
Osaamistavoitteet: 
Tutkimuksellisten perusteiden tavoitteena on perehdyttää opiskelija tieteelliseen lähestymistapaan, ihmis- ja 
yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen erilaisiin metodologisiin vaihtoehtoihin sekä kasvatustieteellisen tutki-
muksen erityispiirteisiin. Tutkimukselliset perusteet suoritettuaan opiskelija hallitsee tutkimuskysymysten te-
kemisen ja ilmiöiden käsitteellistämisen sekä osaa jäsentää, hallita ja raportoida tutkimuskokonaisuuden.  
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää tiedon ja raportoinnin eri muotoja ja saa valmiuksia 
tutkimuskokonaisuuksien kriittiseen arviointiin.  
 

 

Varhaiskasvatuksen sisällölliset perusteet 
Grunderna i småbarnsfostrans innehållsområden 
Bases of content areas in early childhood education  
 
Laajuus: 
45 op 
 
Tyyppi: 
Opintojaksot sijoittuvat varhaiskasvatuksen sisältöalueiden opintoihin 
 
Varhaiskasvatuksen sisällöllisiin perusteisiin kuuluvat opintojaksot: 
Kieli ja vuorovaikutus 5 op, Matematiikka 4 op, Ympäristö- ja luontokasvatus 4 op, Uskontokasvatus ja eetti-
nen kasvatus 4 op, Kuvataiteen didaktiikka 5op, Käsityön didaktiikka 5op, Liikunnan didaktiikka 5 op, Musiikin 
didaktiikka 5 op, Lastenkirjallisuus ja draama 5op, Taito- ja taideaineet, hyvinvointi ja kulttuurisesti kestävä 
kehitys 3op. 
 
Osaamistavoitteet: 
Tavoitteena on perehdyttää opiskelija varhaiskasvatuksen sekä varhaiskasvatuksen kokonaisuuteen kuulu-
van kuusivuotiaiden esiopetuksen sisältöalueiden perusteisiin. Tarkoituksena on, että opiskelija kykenee 
suunnittelemaan, toteuttamaan, arvioimaan ja kehittämään pienten lasten toimintaa eri sisältöalueilla ja 
rakentamaan niiden välisiä oppimiskokonaisuuksia. 
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Harjoittelu  
Praktik 
Practice 
 
Laajuus:  
15 op 
 
Tyyppi: 
Opintojaksot sijoittuvat varhaiskasvatuksen sisältöalueiden opintoihin 
 
Harjoitteluun kuuluvat opintojaksot: 
Eheyttävä harjoittelu 8 op ja Syventävä harjoittelu 7 op.  

Osaamistavoitteet: 

Opiskelija oppii opetussuunnitelmallisen ajattelun ja kykenee havainnoimaan, suunnittelemaan, toteutta-
maan ja arvioimaan pedagogista toimintaa. Opiskelija osaa tukea lapsen ja lapsiryhmän kehitystä ja oppi-
mista. Hän ymmärtää lastentarhanopettajan tehtävän tiimin pedagogisena johtajana ja yhteistyöverkostojen 
merkityksen. Opiskelija kykenee työstämään käyttöteoriaansa ja kehittyy kohti tutkivaa opettajuutta.  

Ohjattu harjoittelu muodostaa kokonaisuuden, joka rakentuu kiinteään yhteyteen muun opetuksen kanssa. 
Teorian ja käytännön integroitumista edistetään ohjauksen ja reflektoivien tehtävien kautta. Opintokokonai-
suus muodostuu eheyttävästä ja syventävästä harjoittelusta. 

Arviointi: Hyväksytty/täydennettävä 

 
 

1. KIELI-, VIESTINTÄ- JA ORIENTOIVAT OPINNOT 19 OP 

Språk- och kommunikationsstudier 
Language and communication studies 
 
Laajuus: 
19 op 
 
Weboodin tunniste: 
60153 
 
Kohderyhmä:  
Opintokokonaisuus on pakollinen lastentarhanopettajan koulutuksessa opiskeleville. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opiskelija 

 hankkii valmiudet yliopisto-opiskeluun 

 hankkii oman äidinkielen, toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen viestintätaidot sekä viestintätek-
niikan käytön edellyttämät taidot. 

 
Arviointi: 
Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty, lukuun ottamatta 
Tieteellisen kirjoittamisen opintojaksoa, joka arvioidaan arviointiasteikolla 0–5. 
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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 
 
Laajuus: 
4op 
 
Weboodin tunniste: 
60000 
 
Tyyppi: 
Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot  
 
Kohderyhmä: 
Opintojakso on pakollinen lastentarhanopettajan koulutuksessa opiskeleville. 
 
Osaamistavoitteet:  
Opiskelija 

 tuntee lastentarhanopettajan koulutuksen opetussuunnitelman ja laatii henkilökohtaisen opetus-
suunnitelman 

 osaa jäsentää kasvatusnäkemystään ja opettajuuttaan sekä kykenee analysoimaan ammattieettisiä 
kysymyksiä. 

 
Sisältö:  
Opintojaksossa käsitellään: 

 Koulutusohjelman lähtökohtia, opetussuunnitelmaa ja opiskelijan opintopolun rakentumista. 

 Kasvatusnäkemyksen olemusta ja kehittymistä. 

 Ammattieettisiä kysymyksiä ja lastentarhanopettajaidentiteetin muotoutumista. 
 

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 
Kaunokirjallinen teos ja  vastuuopettajan kanssa erikseen sovittava artikkeli. 
 
Suoritustavat: 
Luennot, ryhmätunnit ja esseet.  
 
Arviointi: 
Opetukseen osallistuminen ja tehtävien hyväksyttävä suorittaminen. Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty. 
 
Lisätiedot: Opintojaksoon liittyy Learn-palautekyselyyn vastaaminen. Lisätietoja Learn:sta >>  
http://blogs.helsinki.fi/learn-support/. 
 
 
 
 

Tieteellinen kirjoittaminen, 2 op 
Vetenskapligt skrivande 
Academic writing 

Weboodin tunniste: 6206202 

http://blogs.helsinki.fi/learn-support/
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Tyyppi:  
Kieli- viestintä ja orientoivat opinnot 
 
Kohderyhmä:  

 Opintojakso on suunnattu opettajankoulutuslaitoksen perustutkinto-opiskelijoille. 

 Opintojakso on pakollinen opettajankoulutuslaitoksen perustutkinto-opiskelijoille. 

 Opintojakson voivat suorittaa myös muut käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijat, mikäli 
kursseilla on tilaa. 

 
Ajoitus: 

 Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on ensimmäinen opintovuosi. 

 Opintojakso on suoritettava ennen kandidaatintutkielmaseminaarin osallistumista tai sen aikana. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää: 

 keskeisten opiskelussa tarvittavien tieteellisten tekstilajien ominaispiirteet ja käytänteet. 
 argumentoinnin ja referoinnin merkityksen tieteellisen tekstin tuottamisessa. 
 vastuunsa kirjoittamansa tekstin ymmärrettävyydestä ja lukijan huomioon ottamisesta.  

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 
 soveltaa oman tieteenalansa käytänteitä opiskeluteksteissään ja opinnäytetöissään. 
 muokata tekstiään kirjoitusprosessin eri vaiheissa. 
 käyttää kielioppaita ja verkkomateriaalia kirjoittamisen tukena. 

 
Sisältö:  
Opintojaksossa käsitellään tieteellisen tekstin ominaispiirteitä ja rakennetta sekä lähteiden referointikäytän-
töjä ja viittaustekniikkaa. Lisäksi perehdytään kirjoitusprosessin vaiheisiin, vertaispalautteen antamiseen 
sekä keskeisiin kielenhuollon normeihin. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., & Mäntynen, A. (2007). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman 
kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.  

 Lisäksi opintojakson aikana osoitettava muu materiaali. 
 
Suoritustavat: 
Kirjallinen tentti tai luentokurssi ja harjoitustyö tai vastuuopettajan vuosittain vahvistama muu suoritustapa. 
Mahdollisuus osallistua kurssin korvaavaan kirjalliseen tenttiin vahvistetaan opintojen alkaessa HOPS-kes-
kustelussa. 
 
Arviointi:  
Kurssisuorituksessa edellytetään annettujen tehtävien suorittamista ja aktiivista kurssityöskentelyä. Kurssi-
suorituksen arviointi perustuu kurssiosallistumiseen sekä harjoitustyöhön tai muuhun vastuuopettajan vah-
vistaman suoritustapaan. Kirjallinen tentti perustuu annettuun kirjallisuuteen. Arviointiasteikko on molem-
missa suoritustavoissa hyväksytty–hylätty. 
 
 

Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen 2 op 
Katso tiedekunnan yhteisten yleisopintojen tutkintovaatimukset 2016–2021. 
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Toinen kotimainen kieli 3 op 
Katso tiedekunnan yhteisten yleisopintojen tutkintovaatimukset 2016–2021. 
 

Vieras kieli 3 op 
Katso tiedekunnan yhteisten yleisopintojen tutkintovaatimukset 2016–2021. 

 
TVT-ajokortti 3 op 
Katso tiedekunnan yhteisten yleisopintojen tutkintovaatimukset 2016–2021. 
 
 

Muut tvt-opinnot 2 op 
Andra IKT-studierna 
Other ICT-studies 
 
Laajuus: 
2 op 
 
Weboodin tunniste: 
60124 
 
Tyyppi:  
Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot 
 
Kohderyhmä:  
Opintojakso on pakollinen lastentarhanopettajan koulutuksessa opiskeleville. 
 
Osaamistavoitteet:  
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 tunnistaa tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia ja rajoituksia opinnäytetyön tekemisessä sekä 
osana kasvatustapahtumaa,  

 ymmärtää tulevan tehtäväkenttänsä tieto- ja viestintätekniikan käytön vaatimukset,  
 kykenee kehittämään tieto- ja viestintätekniikan taitojaan tutkimus- ja kehittämistyössä sekä osana 

lastentarhanopettajan työtä. 
 
Sisältö:  
Opintojaksolla käsitellään 

 tieto- ja viestintätekniikkaa tutkimuksen ja kasvatuksen välineenä. 
 
Edeltävät opinnot:  
TVT-ajokortti 3 op 
 
Suoritustavat: 
luento, kurssitehtävä, käytännön harjoitukset. 
 
Arviointi:  
Arvionti koostuu käytännön harjoitusten ja kurssitehtävän hyväksyttävästä suorituksesta.  
Arvosteluasteikko: hyväksytty-hylätty 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus:  
opintojakson verkkomateriaali 
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2. KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT 25OP 

Grundstudier i pedagogik 
Basic studies in education 
 
Laajuus:  
25 op 
 
Weboodin tunniste:  
60150 
 
Tyyppi: 
Perusopinnot  
 
Kohderyhmä:  
Opintokokonaisuus on pakollinen lastentarhanopettajan koulutuksessa opiskeleville 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija 

 tuntee kasvatuksen kulttuurisia, psykologisia ja pedagogisia perusteita sekä kasvatustieteen tutki-
muksellisia lähtökohtia 

 ymmärtää varhaiskasvatuksen ominaispiirteet 
 
Arviointi: 
Opintokokonaisuuden kokonaisarvosana muodostuu opintojaksojen painotettuna keskiarvona. Arviointias-
teikko 0-5. 

KULTTUURIS-YHTEISKUNNALLISET PERUSTEET 

 

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet 5op  
Uppfostringens sociala, historiska och filosofiska grunder  
Social, historical and philosophical foundations of education  
 
Weboodin tunniste: 6206204 
 
Tyyppi: Kasvatustieteen perusopinnot, opettajan pedagogiset opinnot 
 
Kohderyhmä: 
Opintojakso on pakollinen lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijoille. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 osaa analysoida kasvatusinstituutioiden historiallista rakentuneisuutta sekä monitahoista ja arvo-
sidonnaista yhteiskuntasidosta. 

 tunnistaa kasvatuksen koulutuspoliittisia tekijöitä ja osaa jäsentää niiden keskinäisiä suhteita. 

 perehtyy kasvatusfilosofian peruskäsitteistöön ja osaa soveltaa sitä kasvatuksen ilmiöihin. 
 osaa arvioida kasvatusinstituutioihin kohdistuvia ristiriitaisia vaateita, kohdata yhteiskunnan muutos-

vaatimuksia ja toimia aktiivisesti järjestelmän kehittämiseksi. 
 
Sisältö: 

 Käsitellään suomalaisen kasvatus- ja sivistyshistorian pääpiirteet ja koulutuspolitiikan viimeaikaiset 
keskeiset muutokset. 
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 Tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kasvatusinstituutioiden toimintaan, muutokseen ja jatkuvuu-
teen. 

 Perehdytään kasvatusfilosofian perusteisiin. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Antikainen, A., Rinne, R., & Koski, L. (2006). Kasvatussosiologia (2. painos tai 3. painos). Helsinki: WSOY 
oppimateriaalit. 

 Puolimatka, T. (1996). Kasvatus ja filosofia. Helsinki: Kirjayhtymä. 

 Salminen, J. (2012). Koulun pirulliset dilemmat. Helsinki: Teos. 

 Ryhmissä käsiteltävät kolme artikkelia (laajuus n. 10 sivua/artikkeli) Artikkelit ovat suomenkielisiä re-
feree-artikkeleita. Artikkelit ja niihin liittyvät kommentaariohjeet ilmoitetaan kurssin alkaessa. 

 
Suoritustavat: 
Luentokurssi ja kirjallinen tentti sekä ryhmäopetusta, johon liittyy kirjallisia ennakkotehtäviä. Kirjalliset ennak-
kotehtävät ovat ryhmäopetuksessa käsiteltävistä artikkeleista kirjoitettavia kommentaareja, jotka toimitetaan 
ohjaajalle kolme päivää ennen seminaaria. Artikkelit ja niihin liittyvät kommentaariohjeet ilmoitetaan kurssin 
alkaessa. 
 
Arviointi: 
Luento-osuuden ja kirjallisuuden kuulustelu tai niitä vastaava essee-suoritus arvioidaan asteikolla 0–5. Ryh-
mäopetukseen osallistuminen on pakollista, joka arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Kommentaarit arvi-
oidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 
 
 

Lapsuuden muuttuminen 5op 
Barndomens förändring 
Changing childhood 
 
Laajuus: 
5 op 
 
Weboodin tunniste: 
600007  
 
Tyyppi:  
Kasvatustieteen perusopinnot 
 
Kohderyhmä:  
Opintojakso on pakollinen lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijoille 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 hahmottaa lapsuuden muuttumisen kehityslinjoja 

 ymmärtää kasvatuskulttuurin merkityksen lapsuuden rakentumisessa, 

 kykenee hahmottamaan lapsuuden monimuotoisuutta, 

 hahmottaa uuden teknologian ja lapsuuden materialisoitumisen vaikutuksia lapsuuden rakentumi-
sessa, 

 kykenee analysoimaan lapsuuden ja lapsuuskäsitysten aika- ja kulttuurisidonnaisuutta, 

 hahmottaa lasten oman kulttuurin merkityksen osana lapsuuden rakentumista. 
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Sisältö:  
Opintojaksolla käsitellään:  

 lapsuuden historiaa ja erilaisia lapsuuskäsityksiä 

 kasvatuskulttuurin muuttumista 

 lasten kokemusmaailman rakentumista enemmistö- ja vähemmistökulttuureissa  

 uuden teknologian vaikutuksia lapsuuden rakentumiseen 

 lasten omaa kulttuuria 

 edellä mainittujen ilmiöiden heijastumista institutionaaliseen varhaiskasvatukseen. 
 

Suoritustavat:  
Osallistuminen luento- ja ryhmäopetukseen sekä luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva tentti 
 
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:  
Opintojakson arvosana perustuu kirjalliseen tenttiin, joka perustuu luentoihin sekä opintojakson kirjallisuu-
teen. Lisäksi opiskelijan tulee osallistua ryhmätunteihin. Arviointiasteikko on 0-5. 
 

 

PSYKOLOGISET PERUSTEET 

 

Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan, 5 op 
Utvecklings- och inlärningspsykologi 
Psychology of development and learning 

 
Weboodin tunniste: 62062042 
 
Tyyppi: Kasvatustieteen perusopinnot, opettajan pedagogiset opinnot 
 
Kohderyhmä: 
Opintojakso on pakollinen luokanopettajakoulutuksen opiskelijoille kasvatustiede pääaineena. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla  

 on perustiedot oppimiseen liittyvistä ilmiöistä ja prosesseista. 

 on perustiedot kehityksestä biologisesti, psykologisesti ja kulttuurisesti muovautuvana prosessina. 

 on perustiedot aivojen, vuorovaikutuksen, oppimisen ja käyttäytymisen suhteesta. 

 osaa käyttää aktivoivia työtapoja suuressa ryhmässä. 

 osaa soveltaa teknologiaa yhteisöllisessä tiedonluomisessa. 

 osaa toimia rakentavammin vuorovaikutustilanteissa. 

 osaa reflektoida omaa toimintaansa psykologisen tiedon avulla. 
 
Sisältö: 
Opintojaksossa käsitellään: 

 oppimista kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen näkökulmasta. 
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 oppimisen ja kehityksen kokonaisvaltaisuutta ja merkitystä kasvatuksen ja koulutuksen viitekehyk-
sessä.  

 aivojen kehitystä ja muovautuvuutta sekä niiden riippuvuutta sosiaalisista ja kulttuurisista tekijöistä. 

 kehitys- ja oppimisprosesseja toisiinsa läheisesti kietoutuvina tapahtumina. 

 sosiokulttuurista ja pedagogista näkemystä varhaiskasvatuksessa, koulussa, informaalissa oppimi-
sessa ja opiskelussa. 

 opettajan omaa oppimista ja kehittymistä sekä luokkahuonevuorovaikutusta. 
 oivaltavaa oppimista sekä aktivoivia ja tutkivia työtapoja. 

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Lonka, K. (2015). Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava. 

 Sajaniemi, N., Suhonen, E., Nislin, M., & Mäkelä, J. (2015). Stressin säätely. Kehityksen, vuorovaiku-
tuksen ja oppimisen ydin. Jyväskylä: PS-kustannus. 

 Luentomateriaali ja ajankohtaiset verkkomateriaalit kokonaisuudessaan.  
 
 
 
Täydentävänä oheislukemistona: 

 Hakkarainen, K., Lonka, K., & Lipponen, L. (2004). Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppi-
misen sytyttäjinä.  Helsinki; Porvoo: WSOY. 

 
Suoritustavat: 
Aktivoiva luentokurssi, johon integroidaan ryhmäharjoituksia sekä verkko-oppimista. 
 
Arviointi: 
Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu aktivoivien tehtävien sekä tapauspohjaisen verkkotentin arvosa-
nan perusteella arviointiasteikolla 0-5. Arvioinnissa painotetaan kurssin tiedon soveltamista ja käsitteellistä-
mistä. Opiskelijan tulee käyttää kurssin tietoja hyväkseen, kun hän ratkaisee tentissä esitettyjä haasteita ja 
kysymyksiä. Hän pohtii myös kurssilla oppimiaan tärkeimpiä asioita kurssitehtävien pohjalta. Arvostelussa pal-
kitaan opiskelijan omien oivalluksien syntymistä. 
 
Lisätiedot: 
Kurssi suunnitellaan kasvatuspsykologian aineryhmän sekä varhaiskasvatuksen aineryhmän yhteistyönä. 
 

 

PEDAGOGISET PERUSTEET 

 

Didaktiikka, 5op (luento-osuus 2op) 

Didaktik 
Didactis 
 
Weboodin tunniste: 61167 
 
Didaktiikan opintojakson tavoitteena on tarjota välineet puhua opettajan ammatista ja kasvatuksellisessa ins-
tituutiossa annettavasta kasvatuksesta didaktiikan keskeisiä käsitteitä käyttäen. Didaktiikan keskeiset käsit-
teet pohjautuvat didaktiseen kolmioon ja sen keskeisiin vuorovaikutussuhteisiin. Luennoilla esitetään opetus-
opiskelu-oppimisprosessi keskittyen opettajaan, oppilaaseen ja oppimisen sisältöön sekä erikseen että vuoro-
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vaikutuksessa toistensa kanssa. Ryhmäopetuksessa keskitytään samojen elementtien syventämiseen kirjalli-
suuden avulla ja konkreettisissa opetukseen liittyvissä tilanteissa. Näistä sisällöistä käsin opintojakson tavoit-
teina ovat alla kuvatut didaktiset tiedot ja taidot. 
 
Tyyppi: Kasvatustieteen perusopinnot, opettajan pedagogiset opinnot 
 
Kohderyhmä: 
Opintojakso on pakollinen  lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijoille.Luento-osio 2 op on opettajan pe-
dagogisten opintojen yhteinen, ryhmäosio 3 op on koulutusohjelmakohtainen. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 ymmärtää didaktiikan kasvatustieteen osa-alueena ja opettajan ammatillisten tietojen ja taitojen teo-
riapohjana. 

 ymmärtää opetus-opiskelu-oppimisprosessin keskeisiä elementtejä ja niiden välisiä suhteita ja osaa 
soveltaa niitä omaan koulutusalaansa. 

 ymmärtää opetuksen kasvatuksellisen merkitsevyyden sekä ammatin professionaalisen ja eettisen 
luonteen. 

 
Sisältö: 
Opintojaksossa käsitellään 

 opetuksen peruskäsitteitä, opetuksen teoriaa ja käytännön suhteita sekä johdatetaan itsenäisen pe-
dagogisen ajattelun harjoittamiseen. 

 opetuksen ja opiskelun suunnittelua, toteutusta ja arviointia opetusta ja opiskelua teoreettisista läh-
tökohdista ja opetussuunnitelmasta käsin. 

 teoreettisia näkökulmia erilaisten oppijoiden opettamiseen, eheyttämiseen ja moniammatilliseen yh-
teistyöhön. 

 opiskelijan omia lähtökohtia ja käsityksiä oppimisesta niitä reflektoiden. 

 Opiskelija harjaantuu opetus-opiskelu-oppimisprosessin tavoitteisuuden ja vuorovaikutuksen tunnis-

tamiseen ja analysointiin kenttätyöskentelyssä tekemiensä havaintojen pohjalta. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 
Kaikille yhteiset: 
 

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

 Kansanen, P. (2004). Opetuksen käsitemaailma. Jyväskylä: PS-kustannus. 

 Lisäksi artikkeleita erikseen sovittavalla tavalla. 
 
Oheiskirjallisuutta: 

 Beane, J.A. (1997). Curriculum Integration. Designing the core of democratic education. New York:  
Teachers College Press. 

 Hopmann, S. (2007). Restrained Teaching: the common core of Didaktik. European Educational Re-
search Journal 6(2), 109–115. 

 Tirri, K. (2014). The last 40 years in Finnish teacher education. Journal of Education for Teaching: In-
ternational Research and Pedagogy 40(5), 600–609. 

 Tirri, K., & Ubani, M. (2013). Education of Finnish student teachers for purposeful teaching. Journal of 
Education for Teaching: International Research and Pedagogy 39(1), 21–29. 

 Tirri, K. (Ed.) (2008). Educating Moral Sensibilities in Urban Schools. Rotterdam: Sense Publishers. 

 Tirri, K., & Kuusisto, E. (Eds.) (2013). Interaction in Educational Domain. Rotterdam: Sense Publishers. 
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Suoritustavat: 
Luentokurssi ja tentti sekä koulutusohjelmakohtainen ryhmäopetus (lastentarhanopettajan koulutuksessa 
koulutusohjelmakohtainen ryhmäopetus on Varhaispedagogiikka 3op) 
 
Arviointi: 
Arviointi koostuu luentoihin ja kirjallisuuteen perustuvasta tentistä, joka arvioidaan asteikolla 0-5. Hyväksyt-
tävä suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ryhmäopetukseen ja annettujen kirjallisten tehtävien suorit-
tamista. Ryhmäosio arvioidaan hylätty/täydennettävä/hyväksytty. 

 
Didaktiikka 5op (koulutuskohtainen osuus Varhaispedagogiikka 3op) 
Barnpedagogik  
Basics of early childhood education  
 
Laajuus: 
3 op  
 
Weboodin tunniste: 
600003 
 
Tyyppi:  
Kasvatustieteen perusopinnot, opettajan pedagogiset opinnot 
 
Kohderyhmä:  
Opintojakso on pakollinen lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijoille. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija  

 ymmärtää varhaiskasvatuksen osana kasvatus- ja koulutusjärjestelmän kokonaisuutta 

 tutustuu oppimista ja opettamista koskeviin teorioihin ja niiden merkitykseen varhaiskasvatuksessa  

 tutustuu varhaiskasvatusta ohjaavien asiakirjojen pedagogisiin velvoitteisiin ja mahdollisuuksiin 

 osaa tarkastella päiväkodissa tapahtuvaa kasvatusta ja opetusta ympäristön ja lapsiryhmän 
ohjauksen näkökulmista  

 
Sisältö:  
Opintojaksolla käsitellään 

 varhaiskasvatuksen yhteiskunnallisia perusteita, oppimisen ja opettamisen kysymyksiä 
varhaiskasvatuksessa sekä varhaiskasvatusta ohjaavia asiakirjoja 

 lastentarhanopettajan ammattia ja asiantuntijuutta, kasvatusnäkemystä sekä päiväkodissa tehtävää 
yhteistyötä 

 päiväkotiympäristön pedagogisia mahdollisuuksia ja haasteita sekä lapsiryhmän ohjausta. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Karila, K. & Lipponen, L. (toim.) (2013). Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino. 
 
 
Suoritustavat: 
Luennot, tentti, ryhmätunnit ja ryhmätehtävät 
 
Arviointi:  
Tentti ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen. Arviointiasteikko on 0 – 5. 
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TUTKIMUKSELLISET PERUSTEET 

 

Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa, 5 op 
Vetenskapliga grunder i forskning om lärande och lärning 
Academic thinking in the context of education  
 
Weboodin tunniste:62062042 
 
Tyyppi: Kasvatustieteen perusopinnot 
 
Kohderyhmä: 
Opintojakso on pakollinen luokanopettajakoulutuksen kasvatustieteen pääaineopiskelijoille. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 kykenee kasvatustieteen historiallisen rakentumisen, tieteenfilosofisten perusteiden ja yhteiskun-
nallisen merkityksen tarkasteluun. 

 osaa eritellä arkiajattelua ja tieteellistä ajattelua ja ymmärtää tieteellisen tiedon rakentumisen. 

 ymmärtää erilaisia kasvatuspäämääriä ja niiden taustalla vaikuttavia kasvatustieteellisiä painotuksia 
sekä ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä. 

 ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmäl-
lisiä ratkaisuja. 

 kykenee akateemiseen opiskeluun ja pedagogiseen ajatteluun, erityisesti oman käyttöteorian alus-
tavaan tiedostamiseen. 

 

Sisältö: 
Opintojaksossa tarkastellaan 

 kasvatustiedettä monitieteisenä järjestelmänä. 

 kasvatustieteellisen tiedon metodologisia perusteita, tiedon luonteeseen, merkitykseen ja tuottami-
seen liittyviä periaatteita. 

 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Siljander, P. (2014). Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. 
Tampere: Vastapaino.  

 Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2014). Tutki ja kirjoita. Luku II (s. 63–263). Helsinki: Tammi.  
  

Oheiskirjallisuus: 

 Metsämuuronen, J. (2003 tai uudempi painos). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Luvut 
1 ja 3. Helsinki: International Methelp.  

 
Suoritustavat: 
Luentokurssi 
 
Arviointi: 
Arviointi koostuu luentoihin ja kirjallisuuteen perustuvasta tentistä, joka arvioidaan asteikolla 0–5. 
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3. KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 51 OP 

Ämnesstudier i pedagogik 
Intermediate studies in education 
 
Laajuus: 
51op 
 
Weboodin tunniste: 
60151 
 
Tyyppi:  
Aineopinnot  
 
Kohderyhmä:  
Opintokokonaisuus on pakollinen lastentarhanopettajan koulutuksessa opiskeleville 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija 

 osaa analysoida ja tehdä johtopäätöksiä varhaiskasvatuksen kulttuurisista ja psykologisista ilmiöistä 

 osaa soveltaa ja kehittää varhaispedagogiikkaa 

 osaa laatia tieteellisen raportin ja hyödyntää tieteellistä ajattelua varhaiskasvatuksessa 
 
Edeltävät opinnot:  
suositellaan kasvatustieteen perusopintojen suorittamista  
 
Arviointi: 
Opintokokonaisuuden kokonaisarvosana muodostuu opintojaksojen painotettuna keskiarvona. Arviointias-
teikko 0-5. 
 
 

KULTTUURIS-YHTEISKUNNALLISET PERUSTEET  

 
Erityisyyden ja moninaisuuden kohtaaminen, 5 op 
Att mötä specificitet och mångvald  
Education for Diversities 
 
Weboodin tunniste: 6206205 
 
Tyyppi: Kasvatustieteen aineopinnot, opettajan pedagogiset opinnot 
 
Kohderyhmä: 
Opintojakso on pakollinen luokanopettajakoulutuksen opiskelijoille kasvatustiede pääaineena. 
 
Osaamistavoitteet: 
Erityisyyden ja moninaisuuden kohtaaminen opetus- ja kasvatustilanteissa. Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija 

 ymmärtää inklusiivisen kasvatuksen periaatteet ja merkityksen. 
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 ymmärtää inkluusion vaikutuksen opettajan työhön, pedagogisiin valintoihin ja viestintään. 

 ymmärtää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden merkityksen opetuksessa ja kasvatuksessa. 

 tunnistaa oppilaiden erilaisia tarpeita ja kykenee järjestämään opetustaan niiden suunnassa. 

 osaa tunnistaa mielenterveyden häiriöihin viittaavaa käyttäytymistä ja reagoida siihen tarkoituksen-
mukaisella toiminnalla. 

 ymmärtää identiteetin monikerroksellisuuden ja kontekstin vaikutuksen identiteetin rakentumisessa. 

 ymmärtää, että ihmistä ei voi määrittää ainoastaan viiteryhmänsä perusteella. 

 kykenee havaitsemaan syrjäyttävän käyttäytymisen ja toimimaan sen ehkäisemiseksi. 

 ymmärtää yhteistoiminnan ja monialaisen yhteistyön merkityksen. 
 
Sisältö: 
Opintojaksossa käsitellään 

 monikulttuurisuuskasvatuksen ulottuvuuksia ja lähestymistapoja. 

 monikulttuurisuuskasvatusta ohjaavia asiakirjoja, lainsäädäntöä ja asetuksia. 

 sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista kasvatuksessa ja opetuksessa. 

 syrjäyttämisen ja rasismin muotoja sekä keinoja syrjäyttämisen ja rasismin ennalta ehkäisemiseksi. 

 identiteetin ja minäkuvan rakentumisen monimutkaisuutta suhteessa aikaan, paikkaan ja tilaan. 

 opettajan, oppilaiden, kollegoiden ja vanhempien välisiä kohtaamisia. 

 erityispedagogiikan peruskäsitteitä. 

 perusopetuksen lakisääteisiä tukimuotoja ja pedagogisia asiakirjoja. 

 oppilashuoltotyöryhmän työtä. 

 oppimisvaikeuksien tunnistamista. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 
Tentitään yksi teos kummastakin seuraavista (A ja B) 
 
A. Erityispedagogiikka: 

 Saloviita, T. (2007). Työrauha luokkaan. Jyväskylä: PS-kustannus. 
TAI 

 Takala, M. (2015). Erityispedagogiikka ja kouluikä. Helsinki: Gaudeamus. 
 
B. Monikulttuurisuuskasvatus: 

 Paavola, H., & Talib, M-T. (2010). Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa. Jyväskylä: PS-
kustannus. 

TAI 

 Rastas, A., Huttunen, O., & Löytty, O. (2005). Suomalainen vieraskirja: kuinka käsitellä monikulttuuri-
suutta? Tampere: Vastapaino. 

 
Ryhmätyöskentelyn tukena käytettävä oheiskirjallisuus: 

 Arvonen, A., Katva, L., & Nurminen, A. (2010). Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen. 
Jyväskylä: PS-kustannus. 

 Cantell, H. (2010). Ratkaiseva vuorovaikutus – pedagogisia kohtaamisia lasten ja nuorten kanssa. Jy-
väskylä: PS- kustannus. 

 Cantell, H. (2011). Vaikeat vanhemmat, kurjat kollegat. Jyväskylä: PS-Kustannus. 

 Kalliala, M. (2010). Kato mua. Kohtaako aikuinen lapsen päiväkodissa? Helsinki: Gaudeamus. 

 Suortamo, M., Tainio, L., Ikävalko, E., Palmu, T., & Tani, S. (toim.) (2010). Sukupuoli ja tasa-arvo kou-
lussa. Jyväskylä: PS-kustannus. 

 
Suoritustavat: 
Luennot, kurssikirjallisuus, OTR-työskentely. 
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Arviointi: 
Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu ryhmissä suoritettavan esseemuotoisen tehtävän arvosanan sekä 
yksilötentin arvosanan keskiarvon perusteella arviointiasteikolla 0-5. Ryhmätehtävä ohjeistetaan ensimmäi-
sellä luennolla. 
 
 

PSYKOLOGISET PERUSTEET  

 
Kasvatus- ja kehityspsykologian jatkokurssi 5op 
Fortsättningskurs i pedagogisk och utvecklingspsykologi 
Advanced course in educational and developmental psychology  
 
Laajuus: 
5 op  
 
Weboodin tunniste: 
600278  
 
Tyyppi: 
Kasvatustieteen aineopinnot  
 
Kohderyhmä: 
Opintokokonaisuus on pakollinen lastentarhanopettajan koulutuksen ja kasvatuspsykologian koulutuksen 
opiskelijoille ja (vapaaehtoinen muille opettajankoulutuksen opiskelijoille).  
 
Edeltävät opinnot:   
Ennen tämän opintojakson suorittamista on suositeltavaa, että opiskelija on suorittanut opintojakson ”Joh-
datus kasvatus- ja kehityspsykologiaan”.  
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

• kykenee tunnistamaan sekä myönteisesti etenevän että haavoittuvan kehityksen erilaisia ilmenemis-
muotoja käyttäytymisessä ja oppimisessa 

• ymmärtää mielen rakentumisen lainalaisuudet  ja riippuvuuden sekä kulttuurisista, sosiaalisista että 
biologisista tekijöistä  

• ymmärtää aikuisen antaman myönteisen tuen merkityksen lapselle eri ikäkausina  

• ymmärtää oppimisen vuorovaikutteisena ja jatkuvasti etenevänä prosessina  

• osaa soveltaa kasvatus- ja kehityspsykologista tietoa työssään 

• osaa käyttää vahvuuksien psykologiaa ja soveltaa voimavarakeskeistä näkökulmaa 

• osaa työskennellä tapauspohjaisesti 
 
Sisältö:  
Opintokokonaisuudessa käsitellään  

• ihmisen kehityksen perusperiaatteita 

• keskushermoston kehitystä ja aivotoiminnan muovautuvuutta 

• luovuuden ja kriittisen ajattelun edistämistä 

• leikillisyyden, ilon ja yhteistoiminnan merkitystä oppimisessa  

• tutkivaa ja prosessipainotteista oppimista 

• innovatiivisia oppimismenetelmiä 
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Edeltävät opinnot: 
Ennen tämän opintojakson suorittamista opiskelijan on suoritettava opintojakso Johdatus kasvatus- ja kehi-
tyspsykologiaan.  
 
 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Hakkarainen, K., Lonka, K., & Lipponen L. (2004). Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja motivaatio op-
pimisen sytyttäjinä. Helsinki; Porvoo: WSOY (tai uudempi laitos) 

 Hari, R., Järvinen, J., Lonka, K., Peräkylä, A., Pyysiäinen, I., Salenius, S., Sams, M., & Ylikoski, P. 
(2015). Ihmisen mieli. Helsinki: Gaudeamus; Tallinna: Printon Trükikoda. 

 Lisäksi ajankohtaisia artikkeleita sekä yle.fi/oppiminen -materiaaleja. 
 
Suoritustavat: 
Luennot, luentoihin liittyvät oppimistehtävät ja tapauspohjainen työskentely ryhmissä. 
 
Arviointi: 
Arviointi pohjautuu oppimistehtäviin ja ryhmän yhteiseen tuotokseen. 
Arviointiasteikko on 0-5.  
 
Lisätiedot: Opintojakso järjestetään varhaiskasvatuksen koulutuksen ja kasvatuspsykologian koulutuksen 
yhteistyönä. 

 
 
 

Pedagoginen johtajuus ja moniammatillinen yhteistyö 5op  
Pedagogisk ledarskap och multiprofessionellt samarbete  
Pedagogical leadership and multiprofessional cooperation 
 
Laajuus: 
5 op  
 
Weboodin tunniste:  
600773 
 
Tyyppi:  
Kasvatustieteen aineopinnot  
 
Kohderyhmä:  
Opintojakso on pakollinen lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijoille  
 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

• ymmärtää työelämätaitojen merkityksen ja osaa kehittää niitä työyhteisössä  

• ymmärtää työyhteisössä tapahtuvan myönteisen vuorovaikutuksen merkityksen lasten ja työntekijöi-
den hyvinvoinnille  

• osaa tunnistaa ja puuttua kiusaamiseen ryhmäilmiönä lapsilla ja aikuisilla 

• ymmärtää päiväkotien ulkopuolisissa yhteistyöverkostoissa tapahtuvan moniammatillisen vuorovai-
kutuksen merkityksen lasten, perheiden ja työntekijöiden näkökulmasta 
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• ymmärtää lastentarhanopettajan pedagogisen johtajuuden merkityksen työyhteisön tavoitteelli-
sessa toiminnassa  
 

 

Sisältö:  
Opintojaksossa käsitellään  

• pedagogisesta johtajuutta ja sen vahvistamista  

• työelämätaitoja ja niiden merkitystä 

• kiusaamista ryhmäilmiönä 

• lastensuojelua 

• työyhteisön toiminnan kehittämistä  

• pedagogisen johtajuuden merkitystä myönteisen oppimisympäristön rakentumisessa  
 

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus:  

 Nummenmaa, A. R.  & Karila, K. (2011). Ammatilliset keskustelut varhaiskasvatuksessa. Helsinki: 
WSOYpro. 

 Ajankohtaiset artikkelit (2-3 kappaletta) ja verkkomateriaali  
 
 
Suoritustavat: 
Luento- ryhmäopetus, sekä kirjallisuuteen perustuvan tentin tai oppimispäiväkirjan tekeminen. 
 
Arviointi: 
Luentoihin ja kirjallisuuteen pohjautuva tentti tai oppimispäiväkirja. Arviointiasteikko on 0-5.  
 

PEDAGOGISET PERUSTEET  

 
Havainnointi, suunnittelu ja arviointi varhaispedagogiikassa 7op 
Observation, planering och evaluering 
Observation, planning and evaluation in early childhood education 
 
Laajuus: 
7 op 
 
Weboodin tunniste: 
60019 
 
Tyyppi: 
Kasvatustieteen aineopinnot  
 
Kohderyhmä: 
Opintojakso on pakollinen lastentarhanopettajan koulutuksessa opiskeleville. 
 
Edeltävät opinnot: 
Varhaispedagogiikka 3op 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 
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 osaa havainnoida lasta ja lapsiryhmää ja peilata havaintojaan kehityksellisiin ja kasvatuksellisiin nä-
kökulmiin 

 osaa havainnoida lasta ja lasten välistä vuorovaikutusta sekä käyttää erilaisia havainnointimenetel-
miä 

 osaa hyödyntää lapsesta ja lapsiryhmästä tekemiään havainnointitietoja toiminnan suunnittelun, 
toteutuksen ja arvioinnin välineenä 

 hallitsee perustiedot varhaiskasvatuksen suunnittelusta ja osaa soveltaa suunnittelumalleja käytän-
töön 

 osaa suunnitella eri-ikäisten lasten toimintaa tavoitelähtöisesti 

 hallitsee perustiedot varhaiskasvatuksen arvioinnista ja tuntee erilaisia arviointikäytäntöjä 
 
Sisältö:  
Opintojaksolla käsitellään 

 lapsihavainnointia ja sen merkitystä lapsituntemuksessa ja vertaisvuorovaikutuksessa  

 varhaiskasvatuksen suunnittelukäytäntöjä ja –malleja 

 opetussuunnitelmatyöskentelyä, tavoitteiden asettamista ja erilaisia arvioinnin tapoja. 

Lisäksi opintojaksolla 

 havainnoidaan ja kerätään lapsituntemuksellista tietoutta päiväkotiryhmästä, johon mennään 
eheyttävään harjoitteluun sekä analysoidaan ja arvioidaan hankittua tietoa kasvatus- ja kehityspsy-
kologisia näkökulmia hyödyntäen. 

Oppimateriaali ja kirjallisuus:  

 Reunamo, J. (2007). Tasapainoinen varhaiskasvatus - Erilaisia tapoja suhtautua muutokseen. 
Helsinki: WSOY. 
ja 

 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. 

 
Suoritustavat: 
Luento- ja ryhmäopetus, ryhmätyöt sekä havainnoinnit. 
 
Arviointi:  
Arviointi perustuu kirjallisessa tentissä suoriutumiseen. Tentti pohjautuu luentomateriaaliin sekä opintojak-
son kirjallisuuteen.  Lisäksi opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti ryhmätunteihin. 
Arviointiasteikko on 0-5. 
 
 

Varhaispedagogiikan toimintamuodot 5op  
Aktivitetsformer i småbarnspedagogik 
Activities in Early Chilhood Education 
 
Laajuus: 
5 op  
 
Weboodin tunniste: 
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6001601 
 
Tyyppi:  
Kasvatustieteen aineopinnot 
 
Kohderyhmä: 
Opintojakso on pakollinen lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijoille. 
 
Edeltävät opinnot: 
Ennen tämän opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan Kasvatustieteen perusopinnot. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija   

 ymmärtää perushoidon, leikin, pienten työtehtävien ja oppituokioiden ominaispiirteet varhaiskasva-
tuksen toimintamuotoina 

 osaa tarkastella toimintamuotoja ikäkausididaktisesta näkökulmasta 

 kykenee toteuttamaan tavoitteellisesti ja monipuolisesti perushoidon, leikin, pienten työtehtävien 
ja oppituokioiden tilanteita käytännössä 

 kykenee havainnoimaan ja analysoimaan pienten lasten toimintaa eri toimintamuodoissa. 
 
Sisältö:  
Opintojaksossa käsitellään 

 pienen lapsen oppimista ja opettamista perushoidossa, leikissä, pienissä työtehtävissä ja oppituoki-
oissa sekä harjoitellaan näiden toimintamuotojen soveltamista käytännössä 

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

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Van Hoorn, J., Monighan Nourot, P., Scales, B. & Rodriquez Alward, K. (2014). Play at the 
center of the curriculum. (6th ed.) New Jersey: Pearson Prentice Hall. 

 
Suoritustavat: Luento-opetus ja kirjallinen tentti. Essee  ja demonstraatiotehtävä. 
 
Arviointi: Tentti ja essee arvioidaan arviointiasteikolla 0-5. 

 
 
Esi- ja alkuopetus 3op 
Förskole- och nybörjarundervisning  
Preschool and early primary years education 
 
Laajuus: 
3 op 
 
Weboodin tunniste: 
60020  
 
Tyyppi: 
Kasvatustieteen aineopinnot  
 
Kohderyhmä:  
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Opintojakso on suunnattu ensisijaisesti lastentarhanopettajan ja luokanopettajan koulutuksen opiskelijoille, 
mutta jakso soveltuu myös muille opettajiksi opiskeleville. Opintojakso on pakollinen lastentarhan- ja luo-
kanopettajan koulutuksen opiskelijoille. 
 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää 

 esi- ja alkuopetusta osana kasvatus- ja koulutusjärjestelmää  

 esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimista ja kehitystä kuvaavia teorioita 

 esi- ja alkuopetuksen erityispiirteitä ja opetuksen lähtökohtia  

 esi- ja alkuopetuksen toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä 
 

Sisältö:  
Opintojaksolla käsitellään 

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

 esi- ja alkuopetusta ohjaavia säädöksiä  

 esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimista ja kehitystä kuvaavia keskeisiä teorioita 

 esi- ja alkuopetuksen pedagogisia lähtökohtia ja oppimisympäristöjä 

 koulusiirtymää ja monialaisia yhteistyöverkostoja  
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Kronqvist, E-L. & Kumpulainen, K. (2011). Lapsuuden oppimisympäristöt − Eheä polku varhaiskasva-
tuksesta kouluun. Helsinki: WSOYpro. 

 Ajankohtaisia tiedeartikkeleita (saatavilla e-aineistoina) 
 
Suoritustavat: 
Luentokurssi ja kirjallinen tentti  
 
Arviointi:  
Arviointi perustuu kirjallisessa tentissä suoriutumiseen. Tentti pohjautuu luentomateriaaliin sekä opintojak-
son kirjallisuuteen. Arviointiasteikko: 0-5 
 
 

Pienten lasten pedagogiikka 3 op 
Småbarnspedagogik 
Toddler Pedagogy 
 
Laajuus: 
3 op 
 
Weboodin tunniste: 
600222 
 
Tyyppi: 
Aineopinnot 
 
Kohderyhmä: 
Opintojakso on pakollinen lastentarhanopettajankoulutuksen opiskelijoille 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 
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 osaa eritellä institutionaalisen varhaiskasvatuksen mahdollisuuksia ja rajoituksia erityisesti alle 3-
vuotiaan lapsen ja hänen perheensä näkökulmasta 

 osaa toteuttaa ja arvioida tavoitteellista, etukäteissuunnitteluun ja improvisaatioon perustuvaa var-
haiskasvatusta erityisesti alle 3-vuotiaiden ryhmissä  

 osaa havainnoida erityisesti alle 3-vuotiaita lapsia ottaen huomioon heidän kehitysvaiheensa ja yksi-
lölliset piirteensä 

 
Sisältö: 
 Opintojaksolla käsitellään: 

 alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen erityispiirteitä 

 siirtymävaihetta kotoa päiväkotiin 

 lastentarhanopettajan roolia taaperopedagogiikan toteuttamisessa 

 vertaisryhmän merkitystä pienimmille päiväkotilapsille 

 pienimpien lasten havainnoimista 
 

Oppimateriaali ja kirjallisuus:  

 Kalliala, M. (2008). Kato mua! Kohtaako aikuinen lapsen päiväkodissa? Helsinki: Gaudeamus 

 Ajankohtaisia tiedeartikkeleita  
 
Suoritustavat:  
 
Osallistuminen luento- ja ryhmäopetukseen, kirjallisen tentin suorittaminen 
 
Arviointi: 
Arviointi perustuu kirjallisessa tentissä suoriutumiseen. Tentti perustuu luentomateriaaliin ja opintojakson 
kirjallisuuteen. Arviointiasteikko 0-5. 

 
 
Varhaisvuosien erityis- ja monikulttuurisuuskasvatus 5op 
Specialpedagogik och multikulturell pedagogik i barndomen 
Special education and multicultural education in early years 
 
Laajuus: 
5 op 
 
Weboodin tunniste: 
6001602 
 
Tyyppi: 
Kasvatustieteen aineopinnot 
 
Kohderyhmä: 
Opintojakso on pakollinen lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijoille 
 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 ymmärtää inklusiivisen kasvatuksen perusperiaatteet 

 tunnistaa lasten erityisen tuen tarpeet 

 ymmärtää kolmiportaisen tuen käytänteet 

 kykenee tekemään lasten erityisen tuen suunnitelman 
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 kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa monikulttuurisessa kontekstissa 

 kykenee tekemään yhteistyötä erilaisten perheiden kanssa 
 

 
Sisältö:  
Opintojaksossa käsitellään 

 sosiaalisesti oikeudenmukaista kasvatusta 

 lasten yksilöllisten tarpeiden tunnistamista 

 erityistä tukea tarvitsevien lasten kehityksen tukemista 

 erilaisten oppimisympäristöjen suunnittelua 

 opettajan interkulttuurista kompetenssia 

 huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus:  

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

 Souto-Manning, M. (2013). Multicultural Teaching in the Early Childhood Classroom. Approaches, 
Strategies and Tools, Preschool-2nd Grade (pp. 1-129). New York: Teachers' College Press. 

 
tai 

 Yelland, N. (ed.) (2005; 2008). Critical Issues in Early Childhood Education. Maidenhead: Open Uni-
versity Press. 

Oheiskirjallisuus: 

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

 
Suoritustavat: 
Ryhmäopetukseen ja OTR-ryhmiin osallistuminen, tentti perustuu luento-opetukseen ja kirjallisuuteen. 
 
Arviointi:  
Opintojakson arvosana perustuu kirjalliseen tenttiin, joka perustuu luentoihin sekä opintojakson kirjallisuu-
teen. Lisäksi opiskelijan tulee osallistua ryhmätunteihin. Arviointiasteikko on 0-5. 

 
 

TUTKIMUKSELLISET PERUSTEET  

 

Tutkimusmenetelmät I, 5 op 
Forskningsmetoder I 
Research methods I 

 
Weboodin tunniste:62062042 
 
Tyyppi: Kasvatustieteen aineopinnot 
 
Kohderyhmä: 
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Opintojakso on pakollinen luokanopettajan koulutuksen opiskelijoille. 
 
Edeltävät opinnot: 
Ennen tämän opintojakson suorittamista opiskelijan on suoritettava Tieteellisen ajattelun perusteet opetuk-
sen ja oppimisen kontekstissa 5 op. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 

 lukea määrällisiä ja laadullisia tutkimusraportteja analyyttisesti ja osaa soveltaa osaamistaan. 

 laatia tutkimussuunnitelman ja valita tutkimukseensa sopivat tutkimusmenetelmät. 
 
Määrällisiä tutkimusmenetelmiä käsittelevässä osassa opiskelija 

 ymmärtää tilastollisen päätöksenteon perusteita. 

 tunnistaa tilastollisiin aineistohankintamenetelmiä. 

 osaa tilastollisen kuvauksen perusteita ja mittaamista sekä tutustuu tilastollisiin perusanalyysimene-
telmiin. 

 
Laadullisia tutkimusmenetelmiä käsittelevässä osassa opiskelija 

 ymmärtää laadullisen tutkimuksen perusteita ja tutustuu aineistonhankinta- ja analyysitapoihin. 

 osaa laadullisen tutkimuksen raportoinnin perusteet. 
 
Sisältö: 
Perehdytään määrällisiin ja laadullisiin tutkimusmenetelmiin. 
 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 
Määrällisten tutkimusmenetelmien osuus: 

 Komulainen, E., & Karma, K. (2002). Tilastollisen kuvauksen perusteet käyttäytymistieteissä. Helsinki: 
Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. Saatavilla: http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/tkpk/ 

 Karma, K., & Komulainen, E. (2002). Käyttäytymistieteiden tilastomenetelmien jatkokurssi. Luku II, Ti-
lastollinen päätöksenteko, (s. 65–114). Helsinki: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. Saatavilla: 
http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/ktj/ 

 
Oheismateriaalit: 

 Opetusvideot Kvantiblogi-sivustolla: http://blogs.helsinki.fi/kvantiblogi/ 

 Field, A. (2009). Discovering statistics Using SPSS (3rd Ed.) (pp. 131–165). Dubai: Oriental press.  
 
Laadullisten tutkimusmenetelmien osuus: 

 Eskola, J., & Suoranta, J. (2001). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 5. painos. 268 s. Tampere: Vas-
tapaino. 

 
Suoritustavat: 
Määrällisissä tutkimusmenetelmissä luentokurssi ja kirjallinen tentti. 
Laadullisissa tutkimusmenetelmissä luennot, harjoitukset ja kirjallinen tentti tai oppimispäiväkirja. 
 
Arviointi: 
Arvostelu koostuu: yleisestä tentistä, jossa tentitään sekä määrällinen että laadullinen kirjallisuus tai vaihto-
ehtoisesti määrällisten tutkimusmenetelmien tentistä ja laadullisten tutkimusmenetelmien oppimispäiväkir-
jasta. (Suoritustavasta päättää kurssin opettaja.) Laadullisten tutkimusmenetelmien harjoitusten hyväksyt-
tävä suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja tehtävien suorittamista. Ryhmäosuus on pakollinen.  
Arviointiasteikko on: yleinen asteikko 0–5. 

http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/ktj/
http://blogs.helsinki.fi/kvantiblogi/
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Kandidaatin tutkielma  
Kandidat examen,  
Bachelor’s thesis 
 
Laajuus: 8 op (seminaari 2 op, kandidaatin tutkielma 6 op) 
 
Weboodin tunniste:  seminaarit 60022, tutkielma 60026  
 
Kohderyhmä:  
Lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijat 
 
Osaamistavoiteet:  
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:  

 osaa jäsentää, hallita ja raportoida tutkimuskokonaisuuden.  

 hallitsee tutkimuskysymysten tekemisen ja ilmiöiden käsitteellistämisen.  

 hallitsee tiedonhankinnan yleiset periaatteet ja osaa tehdä menetelmällisiä valintoja erityisesti 
omaa tutkielmaa varten.  

 ymmärtää tiedon ja raportoinnin eri muotoja.  

 saa valmiuksia tutkimuskokonaisuuksien kriittiseen arviointiin  

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: Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. 
 

Edeltävät opinnot: 
Tutkimusmenetelmät 1 joko suoritettuna tai meneillään seminaaria aloittaessa   
 
Arviointi:  
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 0–5. Seminaarien  hyväksyttävä  
suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa ja annettujen tehtävien hyväksyttävää  
suorittamista. 
 

VARHAISKASVATUKSEN SISÄLTÖALUEIDEN OPINNOT 60 OP 

Grunderna i småbarnfostrans innehållsområden 
Bases of content areas in early childhood education 
 
Laajuus: 
60 op 
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Weboodin tunniste: 
60152 
 
Tyyppi: 
Varhaiskasvatuksen sisältöalueiden opinnot 
 
Kohderyhmä: 
Opintokokonaisuus on suunnattu lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijoille.  
Opintokokonaisuus on pakollinen lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijoille. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija  

 hallitsee varhaiskasvatuksen sekä varhaiskasvatuksen kokonaisuuteen kuuluvan kuusivuotiaiden esi-
opetuksen sisältöalueiden perusteet ja pystyy soveltamaan niitä varhaiskasvatuksessa 

 on suorittanut ohjatut harjoittelut 

Arviointi: 
Opintokokonaisuuden arvosana muodostuu siihen kuuluvien opintojaksojen painotettuna keskiarvona. Arvi-
ointiasteikko on 0-5 kaikissa muissa opintojaksoissa, paitsi taito- ja taideaineet, hyvinvointi ja kulttuurisesti 
kestävä kehitys- opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty. 
 

 
Kieli ja vuorovaikutus 5op 
Språket och interaction 
Language and interaction (communication) 
 

Laajuus:  
5 op 
 

Weboodin tunniste: 
60034 

 
Tyyppi: 
Varhaiskasvatuksen sisältöalueiden opinnot 
 
Kohderyhmä:  
Opintojakso on pakollinen lastentarhanopettajakoulutuksen opiskelijoille 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 hallitsee kielen ja vuorovaikutuksen oppimisen ja opettamisen perusteet  

 ymmärtää kielen ja vuorovaikutuksen oppimisen ja opettamisen kohteena, välineenä ja sisältönä 

 ymmärtää kielen ja vuorovaikutuksen merkityksellisyyden varhaiskasvatuksen kokonaisuudessa 

 osaa tukea lapsen kielen, kielellisen tietoisuuden, sukeutuvan luku- ja kirjoitustaidon sekä varhaisen 
monilukutaidon kehitystä 

 osaa tukea kielen kehitystä monilukutaidon keinoin 

 huomioida varhaiskasvatuksen muuttuvat kielelliset ympäristöt ja monikulttuurisuus 

Sisältö:  
Opintojaksolla käsitellään 
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 pienen lapsen kielen  kehitystä (0-8), kielellistä tietoisuutta, sukeutuvaa luku- ja kirjoitustaitoa sekä 
monilukutaidon alkeita  

 kielellisiä valmiuksia esikielellisestä vaiheesta aina kouluun menoon saakka 

 pienten lasten lukemaan ja kirjoittamaan oppimis- ja opettamismenetelmiä 

Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Nurmilaakso, M. & Välimäki, A-L. (2011). Lapsi ja kieli. Lapsen kielen kehittyminen varhaiskasvatuk-
sessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 13. Helsinki: Yliopistopaino. 

 Whitehead, M. (2010). Language and Literacy in the Early Years 0-7. Thousand Oaks CA: SAGE Publi-
cations. Ltd; Fourth Edition. 

Suoritustavat: 
Luento-opetukseen  ja ryhmäopetukseen osallistuminen, tentti.  
 
Arviointi:  
Arviointi perustuu kirjallisessa tentissä suoriutumiseen. Tentti pohjautuu luentomateriaaliin, kirjallisuuteen 
ja ryhmissä käsiteltäviin teemoihin. Arviointiasteikko on 0-5. 
 
 
 

Matematiikka 4 op 
Matematik  
Mathematics 
 
Laajuus: 4op 

 
Weboodin tunniste: 
60033 
 
Tyyppi: 
Varhaiskasvatuksen sisältöalueiden opinnot  
 
Kohderyhmä: 
Opintojakso on pakollinen lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijoille 
 
Osaamistavoitteet:  
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 tuntee lapsen varhaisvuosien matemaattisen ajattelun kehittymisen 

 tuntee varhaisvuosien matematiikan keskeiset sisällöt 

 kykenee innostamaan ja tukemaan lapsen matemaattisten tietojen, taitojen ja asenteiden kehitty-
mistä 

 tunnistaa matematiikan oppimisvaikeuksia 

 osaa suunnitella eheyttävästi matemaattis-loogiseen ajatteluun perustuvaa toimintaa suhteessa 
opetussuunnitelmiin  

Sisältö:   
Opintojaksossa käsitellään 

 lapsen matemaattista ajattelua ja sen kehittymistä 

 luokittelua, vertailua, järjestykseen asettamista, suhdekäsitteitä, lukukäsitettä, mittaamista, geo-
metriaa, aikaa ja tilastoja 
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 matematiikan oppimisvaikeuksia ja osaamisen tukemista 

 matematiikkaa opetussuunnitelmien perusteissa 

 matematiikan integrointia muiden sisältöjen kanssa 

Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Vuorio, J-M. (2010). Matematiikka varhaiskasvatuksessa. Teoksessa R. Korhonen, M-L. Rönkkö,  & J-
A. Aerila. (toim.), Pienet oppimassa – Kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esiopetuk-
seen. Turku: Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö. (s.135-153) 

 Kajetski, T. & Salminen, M. (2009). Matikasta moneksi! Toiminnallista matematiikkaa varhaiskasva-
tukseen ja esiopetukseen. Helsinki: Lasten keskus. 

 Björklund, C. (2009). Bland bollar och klossar. Matematik för de yngsta i förskolan. Lund: Studentlit-
teratur. 

Suoritustavat:  
Luento ja ryhmäopetukseen osallistuminen, demonstraatiot, opintokäynnit ja tentti. 
 
Arviointi:  
Opintojakson arvosana perustuu kirjalliseen tenttiin, joka perustuu luentoihin, ryhmätunteihin sekä  
demonstraatioihin. Lisäksi opiskelijan tulee osallistua ryhmäopetukseen. Arviointiasteikko on 0-5. 
  

 
 Ympäristö- ja luontokasvatus 4op 
 Miljö- och naturvetenskaps pedagogik 
 Environmental Education and Natural sciences 
 
Laajuus: 
4 op 
 
Weboodin tunniste: 
60032 
 
Tyyppi: 
Varhaiskasvatuksen sisältöalueiden opinnot  
 
Kohderyhmä: 
Opintojakso on pakollinen lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijoille 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija  

 Hallitsee perustiedot pienten lasten ympäristö-, luonto- ja kestävän kehityksen kasvatuksen keskei-
sistä tavoitteista, sisällöistä ja menetelmistä 

  Ymmärtää ympäristö- ja luontokasvatuksen merkityksen lapsen monipuoliselle kehitykselle 

 Kykenee innostamaan ja tukemaan lapsen positiivisen ympäristösuhteen kehittymistä  

 Osaa soveltaa ympäristö- ja luontokasvatuksen keskeisiä periaatteita erilaisissa oppimisympäris-
töissä 

 
Sisältö: 
Opintojaksolla käsitellään 

 Kestävän kehityksen sekä ympäristö- ja luontokasvatuksen pedagogisia lähtökohtia 

 Ympäristö- ja luontokasvatuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia varhaiskasvatuksessa 

 Ympäristö- ja luontosuhteen lähtökohtia varhaiskasvatuksessa 

 Ympäristö- ja luontokasvatuksen oppimisympäristöjä ja niiden merkitystä lapselle 
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Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Parikka-Nihti, M. & Suomela, L. (2014). Iloa ja ihmettelyä. Ympäristökasvatus varhaislapsuudessa. 
Jyväskylä: PS-kustannus. 

 
Suoritustavat:   
Luento- ja ryhmäopetus sekä essee tai kirjallinen kuulustelu.  
 
Arviointi:    
Opintojakson arvosana perustuu luento-osuuden ja kirjallisuuden kuulusteluun tai sitä  
vastaavaan esseeseen. Suoritus arvioidaan arviointiasteikolla 0–5 .  

 
 
Eettinen kasvatus ja uskontokasvatus 4op 
Religionsuppfostran och etisk uppfostran 
Religious and moral education 
 
Laajuus:  
4 op 
 
Weboodin tunniste: 
60031 
 
Tyyppi: 
Varhaiskasvatuksen sisältöalueiden opinnot  
 
Kohderyhmä: 
Opintojakso on pakollinen lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijoille 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 

 hahmottaa uskonnollisen ja eettisen kasvatuksen yhtenä varhaiskasvatuksen sisältöalueena. 

 on sisäistänyt eettisen ja uskontokasvatuksen merkityksen ja lähtökohdat varhaiskasvatuksessa. 

 on saanut valmiuksia toteuttaa eettistä kasvatusta ja uskontokasvatusta erilaisissa oppimisympäris-
töissä. 

 
Sisältö: 
Opintojaksolla käsitellään: 

 uskonnollisen ja eettisen kasvatuksen asemaa varhaiskasvatuksessa  

 uskontokasvatuksen merkitystä ja lähtökohtia suomalaisessa 
varhaiskasvatusjärjestelmässä 

 eettisen kasvatuksen tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä varhaiskasvatuksessa 

 kasvatuskulttuurin muuttumisen vaikutuksia eettiseen kasvatukseen 

 yhteiskunnan moniuskontoisuuden ja uskonnottomuuden vaikutuksia 
uskontokasvatuksen toteuttamiseen 

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Puolimatka, T. (1999). Kasvatuksen mahdollisuudet ja rajat. Minuuden rakentamisen filosofia. Hel-
sinki: Kirjayhtymä. 

 Ubani, M. & Poulter, S. & Kallioniemi, A. (toim.) (2015). Uskonto lapsuuden kulttuureissa (s. 1-55, 
81-207, 229-265, 330-371). Helsinki: Lasten keskus.   
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Suoritustavat: 
Luento- ja ryhmäopetus, tentti tai essee. 

 
 

Arviointi: 
Opintojakson arvosana perustuu luento-osuuden ja kirjallisuuden kuulusteluun tai sitä  
vastaavaan esseeseen. Suoritus arvioidaan arviointiasteikolla 0–5 .  
 

Taito- ja taideaineet 

 

Kuvataiteen didaktiikka 5op 
Bildkonstens didaktik 
Arts education 
 
Laajuus: 
5op 
 
Weboodin tunniste: 
6005501 
 
Tyyppi: 
Varhaiskasvatuksen sisältöalueiden opinnot 
 
Kohderyhmä: 
Opintokokonaisuus on pakollinen lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijoille. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija  

 tuntee lapsen kuvataiteellisen kehityksen erityispiirteet ja kuvataiteellisen oppimisen tavoitteet ja 
sisällöt 

 tunnistaa taidekasvatuksen traditioihin perustuvat erilaiset vaihtoehdot varhaiskasvatuksessa 

 osaa jäsentää visuaalisen kulttuurin ilmenemismuotoja sekä soveltaa kuvataiteen sisältöalueita ja 
keskeisiä menetelmiä 

 osaa tukea lasten kuvataiteellista ja kulttuurista osaamista tasapainoisesti lapsen kokemusmaailma 
huomioon ottaen 

 
Sisältö: 
Opintojaksossa käsitellään 

 taidekasvatuksen toteuttamisen tapoihin, visuaalisen kulttuurin ilmenemismuotoihin sekä kuvatai-
teen keskeisiin sisältöalueisiin liittyviä tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä 

 kuvataiteen kokemuksellisen, tutkivan ja ilmaisullisen toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja arvi-
oinnin prosesseja 

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Rusanen, S., Kuusela, M., Rintakorpi, K. & Torkki, K. (2014). Musta tuntuu punaiselta – kuvataiteelli-
nen toiminta varhaisiässä. Helsinki: Lasten keskus 

 Rusanen, S. (2007). Taidekasvattajaksi varhaiskasvatukseen (s. 78-114). Helsinki: Taideteollinen kor-
keakoulu. Saatavilla: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11894 

 Lisäksi oppimateriaalina käytetään ajankohtaisia alan tutkimus- ja pedagogisia artikkeleita. 

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11894
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Suoritustavat: 
Aktiivinen osallistuminen opintojaksoon ja tuntitehtävien toteuttamiseen, kuvalliskirjallinen oppimispäivä-
kirja sekä essee tenttikirjallisuudesta. 
 
Arviointi: 
Opintokokonaisuuden kokonaisarvosana arviointiasteikolla 0–5 muodostuu opetukseen osallistumisesta ja 
kurssin oppimistehtävien suorituksista. 
 
 

Musiikin didaktiikka  5 op   
Musikdidaktik  
Music education  
 
Laajuus: 
5 op 
 
Weboodin tunniste: 
60045 
 
Tyyppi: 
Varhaiskasvatuksen sisältöalueiden opinnot 
 
Kohderyhmä:  
Opintojakso on pakollinen lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijoille.  
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia 

 ymmärtää alle kouluikäisen lapsen musiikillisen kehityksen erityispiirteet ja musiikillisen oppimisen 
tavoitteet ja sisällöt  

 ymmärtää ja jäsentää pienten lasten musiikkikasvatukseen soveltuvia musiikin tyylejä, musiikin 
kieltä ja muotoja   

 soveltaa musiikkipedagogiikan menetelmiä ja musiikin välineistöä varhaiskasvatuksessa ja 

 suunnitella ja toteuttaa musiikkikasvatusta alle kouluikäisille lapsille. 
 
Sisältö: 
Opintojaksossa käsitellään 

 alle kouluikäisen lapsen musiikillista kehitystä ja musiikkikasvatuksen erityispiirteitä varhaiskasva-
tuksessa  

 musiikin peruskäsitteitä, keskeistä musiikkikasvatusohjelmistoa ja välineistöä 

 alle kouluikäisille lapsille soveltuvia leikinomaisia musiikillisia työtapoja ja sekä tutustutaan lasten-
laulujen säestämiseen. 

 digitaalisia materiaaleja ja lapsille soveltuvaa luovaa musiikkitoimintaa. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Gordon, E. (2013). A Music Learning Theory for Newborn and Young Children. Chicago: GIA Publicati-
ons, Inc.  

 Ruokonen, I. (2011). Lapsen musiikillinen maailma. Teoksessa E. Hujala  & L. Turja (toim.), Varhais-
kasvatuksen käsikirja (s. 122-135). Jyväskylä: PS-kustannus.  

 Louhivuori, J., Paananen, P. & Väkevä, L. (2009). Musiikkikasvatus – näkökulmia kasvatukseen, ope-
tukseen ja tutkimukseen. (Varhaiskasvatukseen liittyvät osuudet: s. 121-139, 395-407). 
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Jyväskylä: Suomen Musiikkikasvatusseura.   

 Kurssin oppimateriaalina käytetään lisäksi alan ajankohtaisia pedagogisia ja tutkimusartikkeleita. 
 

Suoritustavat: 
Luento- ja ryhmäopetus sekä annettujen tehtävien tekeminen.  
 
Arviointi: 
Oppimispäiväkirja sekä tentti tai essee. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.  
 
 

Käsityön didaktiikka  5 op  
Slöjddidaktik  
Craft education  
 
Laajuus: 
5op 
 
Weboodin tunniste: 
60064 
 
Tyyppi: 
Varhaiskasvatuksen sisältöalueiden opinnot 
 
Kohderyhmä:  
Opintokokonaisuus on pakollinen lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijoille 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia 

 ymmärtää monimateriaalisen, kokonaisen käsityöprosessin merkitys osana lapsen  kokonaisvaltaista 
kehitystä varhaiskasvatuksessa 

 suunnitella ja toteuttaa kokonaisia käsityöprosesseja varhaiskasvatuksessa  
 
Sisältö:  
Opintojaksossa käsitellään  

 varhaiskasvatukseen soveltuvia keskeisiä teknisen työn ja tekstiilityön sisältöjä, menetelmiä ja väli-
neitä 

 käsityön integrointia varhaiskasvatuksen eri aihekokonaisuuksiin ja teema-alueisiin 
 
Suoritustavat: 
Luento- ja ryhmäopetus sekä kurssin oppimistehtävien hyväksytty toteuttaminen. 
 
Arviointi: 
Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu kurssin oppimistehtävistä. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-
5. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. (2005). Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskes-
kus, oppaita 56 (s. 27-29). Helsinki: Stakes.  

 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2016. (s. 21-23, 25-27). Opetushallitus. 



 41 

 Karppinen, S. (2009). Kädentaidot ja käsityökasvatus. Teoksessa I. Ruokonen, S. Rusanen & A.-L. Vä-
limäki (toim.), Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa: iloa, ihmettelyä ja tekemistä (s. 56-65). Helsinki: 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Saatavilla: https://www.julkari.fi/handle/10024/80314 

 Pöllänen, S. & Kröger, T. (2004). Näkökulmia kokonaiseen käsityöhön. Teoksessa J. Enkenberg, E. 
Savolainen, & P. Väisänen (toim.), Tutkiva opettajankoulutus – taitava opettaja (s. 160-172). Savon-
linna: Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Saatavilla: http://sokl.uef.fi/verkkojulkaisut/tutki-
vaope/polla_kroger.htm 

 Yliverronen, V. (2015). Esikoululaisten käsityösuunnittelu: mielikuvitusta, eläytymistä ja leikkiä. Te-
oksessa A. Nuutinen, P. Fernström, S. Kokko, & H. Lahti. (toim.), Suunnittelusta käsin. Käsityön tutki-
muksen ja opetuksen vuoropuhelua (s. 67–79). Helsinki: Helsingin yliopisto. Kotitalous- ja käsityötie-
teiden julkaisuja 36. Saatavilla: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153027 

 Muu kurssin aikana ilmoitettava kirjallisuus ja verkko-oppimateriaali 
 
 
 

Liikunnan didaktiikka 5 op 
Didaktik i fysisk fostran 
Didactics of physical education 
 
Laajuus: 
5 op 
 
Weboodin tunniste: 
60051  
 
Tyyppi: 
Varhaiskasvatuksen sisältöalueiden opinnot 
 
Kohderyhmä:  
Opintokokonaisuus on pakollinen lastentarhanopettajakoulutuksen opiskelijoille 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija 

 tuntee varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen liikuntaa säätelevien asiakirjojen sisällöt.  

 osaa edistää lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia liikunnan ja siihen läheisesti liittyvien terveystai-
tojen ja terveysosaamisen avulla. 

 ymmärtää liikunnan merkityksen lapsen yleisten oppimisedellytysten, myönteisen kehosuhteen ja 
sosiaalisten taitojen kannalta.   

 tunnistaa lapsen motorisen kehityksen vaiheita ja osaa ohjattujen monipuolisten liikuntatilanteiden, 
leikin ja omaehtoisen liikunnan keinoin tukea lapsen motoristen perustaitojen- ja kehonhallinnan- 
sekä havaintomotoristen taitojen kehittymistä sekä ilmaisua.  

 tunnistaa, hallitsee ja osaa kestävä kehitys huomioiden hyödyntää erilaisia liikunnan oppimisympä-
ristöjä. 
  

Sisältö:  
Opintokokonaisuudessa käsitellään 

 varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen liikuntaa säätelevien asiakirjojen sisältöjä. 

 alle kouluikäisen lapsen motorista kehitystä, motorisia perustaitoja, havaintomotorisia taitoja ja eri-
laisia liikunnan oppimisympäristöjä. 

 liikuntakasvatuksen toteuttamisen eri keinoja: ohjattua ja omaehtoista liikuntaa sekä eheyttämistä. 

https://www.julkari.fi/handle/10024/80314
http://sokl.uef.fi/verkkojulkaisut/tutkivaope/polla_kroger.htm
http://sokl.uef.fi/verkkojulkaisut/tutkivaope/polla_kroger.htm
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153027
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 liikunnan-ja siihen läheisesti liittyvien terveystaitojen ja terveysosaamisen sisältöjä varhaiskasvatuk-
sessa. 

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A. (toim.) (2013). Liikuntapedagogiikka (soveltuvin osin). Jy-
väskylä: PS-Kustannus. 

 Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset. (2005). Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 17. Hel-
sinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.  Saatavilla: http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?fol-
derId=28707&name=DLFE-3739.pdf&title=Varhaiskasvatuksen_liikunnan_suositukset_fi.pdf 

 Lisäksi opintojakson vastuuopettajan ilmoittama verkkomateriaali ja muu materiaali.  
 
Suoritustavat: 
Luento- ja ryhmäopetus, tehtävien suorittaminen sekä tentti tai essee kirjallisuuden pohjalta. 
 
Arviointi: 
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Opintojakson arvosana muodostuu opintotehtävien ja tentin tai es-
seen perusteella.  
 
Lisätiedot: Suuri osa ryhmätunneista pidetään muualla kuin keskustakampuksella kuten Kumpulan liikunta-
keskuksessa, Paloheinässä ja Pirkkolan urheilupuistossa. 
 
 

Lastenkirjallisuus ja draama 5 op  
Barnlitteratur och drama 
Children's literature and drama 
 
Laajuus: 
5 op 
 
Weboodin tunniste:  
6000109 
 
Tyyppi: 
Varhaiskasvatuksen sisältöalueiden opinnot 
 
Kohderyhmä: 
Opintokokonaisuus on pakollinen lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijoille. 

Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija  

 ymmärtää lastenkirjallisuuden ja draaman merkityksen elämyksiä tuottavina, kulttuurisina ja yksilön 
kehitykseen vaikuttavina tekijöinä sekä osana lasten leikkejä 

 ymmärtää lastenkirjallisuuden merkityksen taiteenlajina ja vuorovaikutuksen muotona sekä oppimi-
sen kohteena ja välineenä 

 ymmärtää draamakasvatuksen teoreettisia perusteita, toimintamuotoja ja työtapoja, ja osaa sovel-
taa niitä varhaiskasvatuksessa. 

 osaa käyttää lastenkirjallisuutta luovasti ja monipuolisesti varhaiskasvatuksessa 
 osaa innostaa lasta tarinoiden, sanojen ja kuvien maailmaan myös draaman keinoin 
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 osaa suunnitella, toteuttaa ja reflektoida varhaiskasvatukseen soveltuvia draamatuokioita ja –pro-
sesseja 

Sisältö: 
Opintojaksolla 

 luetaan lastenkirjallisuutta runoista kuvakirjoihin ja saduista lastenromaaneihin  
 käsitellään lastenkirjallisuuden tärkeimpiä kehityslinjoja 
 harjoitellaan ja suunnitellaan monipuolisia tapoja käyttää ja soveltaa lastenkirjallisuutta varhaiskas-

vatuksessa erityisesti draaman, mutta myös liikunnan, musiikin ja kuvataiteen keinoin. 
 perehdytään varhaiskasvatukseen sopivien draamatyötapojen ja toimintamuotojen teoreettiseen ja 

ryhmätoiminnalliseen soveltamiseen.  

Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

Kaunokirjallisuus: 

 lastenkirjoja, erityisesti runoja, satuja ja kuvakirjoja vastuuopettajan ilmoituksen mukaan. 

Teoriakirjallisuus:  

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

 Toivanen, T. (2010). Kasvuun! Draamakasvatusta 1–8-vuotiaille. Helsinki: Sanoma Pro. 

Oheiskirjallisuus:   
Ajankohtaisia artikkeleita tai osia esim. seuraavista teoksista opintojakson vastuuhenkilön ilmoituksen mu-
kaan: 

 Huhtala, L., Grünn, K., Loivamaa, I. & Laukka, M. (toim.) (2003). Pieni suuri maailma: Suomalaisen 
lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia. Helsinki: Tammi 

 Heikkilä-Halttunen, P. (2010). Minttu, Jason ja Peikonhäntä. Lasten kuvakirjoja kipeistä aiheista. Hel-
sinki: Avain. 

 Rastas, A. (toim.) (2013). Kaikille lapsille: lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maail-
massa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Suoritustapa:  
Kirjallinen työ, johon kuuluu osana lastenkirjallisuuteen pohjautuva draamasovellus. 
 
Arviointi:  
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointi perustuu kirjalliseen työhön sovellusosioineen. 
 
  

Taito- ja taideaineet, hyvinvointi ja kulttuurisesti kestävä kehitys 3op 
Konst- och färdighetsämnen, välstånd och kulturellt hållbar utveckling 
Skills and arts education, well-being and culturally sustainable development 
 
Laajuus: 
3op 
 
Weboodin tunniste: 600456 
 
Tyyppi: 
Varhaiskasvatuksen sisältöalueiden opinnot 
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Kohderyhmä:  
Opintojakso on pakollinen lastentarhanopettajakoulutuksen opiskelijoille. 
 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 ymmärtää taito- ja taidekasvatuksen sisältöalueita yhdistäviä ja eriyttäviä rakenteita, sisältöjä ja me-
netelmiä 

 osaa soveltaa toiminnallisia ja eheyttäviä työskentelymenetelmiä suunnitellessaan, toteuttaessaan 
ja arvioidessaan lasten toimintaa musiikin, liikunnan, kuvataiteen, käsityön, lastenkirjallisuuden ja 
draamakasvatuksen näkökulmista 

 kykenee edistämään lasten ilmaisun monia muotoja ja laaja-alaista kulttuurista osaamista sekä mo-
nikanavaista ja monimediallista vuorovaikutusta. 

 
Sisältö:  
Opintojaksolla käsitellään 

 taito- ja taidekasvatuksen sekä kulttuurisen osaamisen eheyttämistä sekä sen toimintamalleja ja 
menetelmiä 

 
Suoritustavat 
Luennot, projektityöskentely sekä raportointi ja esittely ryhmissä. 
 
Arviointi: 
Opintojakson hyväksytty – hylätty -asteikolla arvioitava kokonaisarvosana muodostuu aktiivisesta osallistu-
misesta sekä oppimistehtävien hyväksytystä suorittamisesta. 
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus:  

 Ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi. (2014). Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä-
muistioita ja selvityksiä 2014;6. Saatavilla: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkai-
sut/2014/liitteet/tr6.pdf?lang=fi 

 Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura ry. (2015). Kulttuurin vuosikello. Suomen kulttuuriperin-
tökasvatusseuran verkko-oppimisympäristö. Saatavilla: 
http://kulttuuriperintokasvatus-fi.directo.fi/opetuksen-tueksi/kulttuurin-vuosikello/ 

 Happonen, S. (2006). "Kohti kuvakirjan pedagogiikkaa." Teoksessa S. Grünthal & J. Pentikäinen 
(toim.), Kulmakivi: luokanopettajan äidinkieli ja kirjallisuus (s. 190-200). Helsinki: Otava.  

 Mäki-Tuominen, J. & Aalto, P. (2010). Käsityöllinen luova toiminta lapsen kokonaisvaltaisen kasvun 
tukena. Teoksessa: R. Korhonen, M-L. Rönkkö & J-A. Aerila (toim.), Pienet oppimassa. Kasvatukselli-
sia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen (s. 111-122). Turku: Turun yliopiston opetta-
jankoulutuslaitos, Rauman yksikkö. 

 Pääjoki, T. (2011). Lasten taiteellinen toimijuus. Teoksessa E. Hujala & L. Turja (toim.), Varhaiskasva-
tuksen käsikirja (s. 109-121). Jyväskylä: PS-kustannus. 

 Reunamo, J., Hakala, L., Saros, L., Lehto, S., Kyhälä, A-L. & Valtonen, J. (2014). Children’s physical ac-
tivity in day care and preschool. Early Years: An International Research Journal, 34:1, pp. 32-48. Saa-
tavilla: http://dx.doi.org/10.1080/09575146.2013.843507 

 Ruokonen, I., Ruismäki, H., (2013). Eheyttävän musiikkipedagogiikan voima. Teoksessa M.-L. Juntu-
nen, H.M. Nikkanen & H. Westerlund (toim.) Musiikkikasvattaja. Kohti reflektiivistä käytäntöä (s. 
116-128). Jyväskylä: PS-kustannus. 

 
Oheiskirjallisuus: 

 ajankohtaiset varhaiskasvatusasiakirjat sekä kurssin alkaessa ilmoitettavat ajankohtaiset tutkimusar-
tikkelit. 

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2014/liitteet/tr6.pdf?lang=fi
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2014/liitteet/tr6.pdf?lang=fi
http://kulttuuriperintokasvatus-fi.directo.fi/opetuksen-tueksi/kulttuurin-vuosikello/
http://dx.doi.org/10.1080/09575146.2013.843507
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Harjoittelu 15op 

Praktik 
Practice 
 
Laajuus: 
15 op  

Weboodin tunniste: 
60023 
 
Tyyppi: 
Varhaiskasvatuksen sisältöalueiden opinnot 
 
Kohderyhmä: 
Pakollinen lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijoille  
 
Opintokokonaisuuden kuvaus 

Tiedoksi: Harjoitteluista poistui perusharjoittelu ja siksi tekstit ja kokonaisuus on muuttunut. Harjoittelua on 
opintopisteinä yhtä paljon kuin ennenkin eli 15 op, mutta se jakaantuu entisen kolmen sijasta kahteen opin-
tojaksoon. 

Osaamistavoitteet: 

Opiskelija osaa tukea lapsen kehitystä ja oppimista. Hän omaksuu opetussuunnitelmallisen ajattelun ja kyke-
nee havainnoimaan, suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan pedagogista toimintaa. Hän ymmärtää 
lastentarhanopettajan roolin tiimin pedagogisena johtajana ja yhteistyöverkostojen merkityksen. Opiskelija 
kykenee työstämään käyttöteoriaansa ja kehittyy kohti tutkivaa opettajuutta.  

Ohjattu harjoittelu muodostaa kokonaisuuden, joka rakentuu kiinteään yhteyteen muun opetuksen kanssa. 
Teorian ja käytännön integroitumista edistetään ohjauksen ja reflektoivien tehtävien kautta. Opintokokonai-
suus muodostuu eheyttävästä ja syventävästä harjoittelusta. 

Arviointi: 
hyväksytty/täydennettävä 
 

Eheyttävä harjoittelu 8op 
Integrerad praktik 
Integrated practice 
 
Laajuus: 
 8 op 

Weboodin tunniste:60081 

Tyyppi:  
Varhaiskasvatuksen sisältöalueiden opinnot, opettajan pedagogiset opinnot 

Kohderyhmä:  
Pakollinen opintojakso lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijoille. 
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Ajoitus:  
Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on 2. vuosi 
 
Edeltävät opinnot : Varhaispedagogiikka 3op, Varhaispedagogiikan toimintamuodot 5op ja Havainnointi, 
suunnittelu ja arviointi varhaispedagogiikassa 7 op. Lisäksi opiskelijalle suositellaan osallistumista taito- ja 
taideaineiden didaktiikka -opintojaksoihin ennen harjoittelua. Eheyttävä harjoittelu toteutetaan kasvatustie-
teen aineopintojen ja varhaiskasvatuksen sisältöalueiden opintojen yhteistyönä. 

 
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 Osaa havainnoida lasta ja lapsiryhmää. 

 Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kasvatusta ja opetusta lähtökohtanaan lapsi, lapsiryhmä ja 
opetussuunnitelma. 

 Osaa soveltaa teoriaopintoja käytännön toimintaan. 

 Ymmärtää kasvatusnäkemyksen merkityksen ammatillisen kehittymisen kannalta ja osaa reflektoida 
omaa toimintaansa ja sen perusteita.  

Sisältö:  
Opintojaksolla käsitellään: 

 havainnointia 

 kasvatus- ja opetustoiminnan suunnittelua-, toteutusta- ja arviointia 

 kasvatusnäkemystä 

 lastentarhanopettajan eettistä vastuuta 
 

Suoritustavat: 

 aktiivinen osallistuminen pareittain suoritettavaan harjoitteluun päiväkodissa ja harjoitteluun liitty-
vien tehtävien tekeminen  

 luento- ja ryhmäopetus sekä ohjaus 

Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Praktikumikäsikirja 

 Syrjäläinen, E., Jyrhämä, R. & Haverinen L. (2004). Praktikumikäsikirja. Verkkojulkaisu. Helsinki: Hel-
singin yliopisto, soveltavan kasvatustieteen laitos. Saatavilla: http://www.helsinki.fi/behav/praktiku-
mikasikirja/ 

 
Arviointi:  

 hyväksytty/täydennettävä 
 

 
Syventävä harjoittelu 7op 
Fördjupande praktik 
Advanced Practice 
 
Laajuus: 
7 op  

Weboodin tunniste: 
60084 
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Tyyppi: 
Varhaiskasvatuksen sisältöalueiden opinnot, opettajan pedagogiset opinnot 

Kohderyhmä: 
Pakollinen opintojakso lastentarhanopettajan koulutuksen opiskelijoille. 

Edeltävät opinnot: 
Ennen tämän opintojakson suorittamista opiskelijalla tulee olla suoritettuna eheyttävä harjoittelu 
  
Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija   

 Ymmärtää lastentarhanopettajan kokonaisvaltaisen vastuun lasten pedagogisesta toiminnasta ja 
roolin tiimin pedagogisena johtajana.  

 Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kasvatustoimintaa lasten tarpeet huomioon ottaen. 
 Osaa havainnoida lapsiryhmän sosiaalista vuorovaikutusta ja tukea ryhmän yhteisöllisyyttä. 
 Ymmärtää varhaiskasvatuksen ja päivähoidon hallinnon ja yhteistyöverkostojen merkityksen. 
 Kykenee jäsentämään omaa kasvatusajatteluaan sekä reflektoimaan ratkaisujaan ja niiden perus-

teita. 
 Ymmärtää lastentarhanopettajan työn eettiset perusteet  

 
Sisältö:  
Opintojaksolla käsitellään: 
 Lastentarhanopettajan pedagogista työtä ja kokonaisvastuuta. 
 Kasvatustoiminnan suunnittelua ja toteuttamista yhteistyössä muun kasvatushenkilöstön kanssa. poh-

jautuen opetussuunnitelmiin, lapsiryhmään ja yksilöihin. 
 Tiimin pedagogista johtajuutta ja moniammatillista yhteistyötä. 
 Varhaiskasvatuksen ja päivähoidon hallintoa ja yhteistyöverkostoja. 
 Kasvatusnäkemystä ja käyttöteoriaa. 
 Lastentarhanopettajan eettistä vastuuta. 
 

Oppimateriaali ja kirjallisuus: 

 Syrjäläinen, E., Jyrhämä, R. & Haverinen L. (2004). Praktikumikäsikirja. Verkkojulkaisu. Helsinki: Hel-
singin yliopisto, soveltavan kasvatustieteen laitos. Saatavilla: http://www.helsinki.fi/behav/praktiku-
mikasikirja/ 
 

Suoritustavat: 
 aktiivinen osallistuminen harjoitteluun päiväkodissa ja harjoitteluun liittyvien tehtävien tekeminen  
 luento- ja ryhmäopetus sekä ohjaus 

 
Arviointi:  
Hyväksytty – täydennettävä  
  

 

SIVUAINEOPINNOT  25 OP 

Biämne  
Minor subject  
 
Lastentarhanopettajan koulutuksessa suoritettavassa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnossa pakollisena 
sivuaineena suoritetaan varhaiskasvatuksen sisältöalueiden opinnot (60 op). Tämän lisäksi suoritetaan yh-
dessä vapaavalintaisessa yliopistollisessa oppiaineessa perusopinnot (vähintään 25 op). 

http://www.helsinki.fi/behav/praktikumikasikirja/
http://www.helsinki.fi/behav/praktikumikasikirja/

