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KASVATUSTIETEEN	MAISTERIN	TUTKINTO	120	OP	

A. ORIENTOIVAT OPINNOT 5 OP
B. KASVATUSTIETEEN (VARHAISKASVATUS)
SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 OP
C. SIVUAINEOPINNOT JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 35 OP

A. ORIENTOIVAT OPINNOT 5 OP
A1. Johdatus varhaiskasvatuksen tutkimukseen 3 op
A2. Asiantuntijuus ja opintojen suunnittelu (sis. Hops 1 op) (OPP 1 op) 2 op

B. KASVATUSTIETEEN (VARHAISKASVATUS)
SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 OP

B1. Syventävät tutkimusmenetelmäopinnot 10 op
B1.1. Määrälliset tutkimusmenetelmät 2 4 op

tai
B1.2. Laadulliset tutkimusmenetelmät 2 4 op
B1.3. Menetelmätarjotin 6 op

B2. Pro gradu  –tutkielma 40 op

B3. Eriytyvät opinnot 17 op
B3.1 Asiantuntijuutta syventävä seminaari (OPP 4 op) 7 op
B3.2 Asiantuntijuutta syventävä harjoittelu (OPP) 10 op

B4. Täydentävät opinnot 13 op
B4.1 Lapsuus ja varhaiskasvatus moninaistuvassa yhteiskunnassa (OPP) 5 op
B4.2 Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa 3op
B4.3 Näkökulmia varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan ja oppimiseen(OPP) 5 op

C. SIVUAINEOPINNOT JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 35 OP
Tutkintoon tulee sisällyttää yksi yliopistollinen vähintään 25 opintopisteen laajuinen
opintokokonaisuus sekä lisäksi vapaasti valittavia opintoja niin, että tutkinnon
opintopisteiden vähimmäismäärä saavutetaan.

C1 TVT-Ajokortti 3 op. Opintojakso on pakollinen, mikäli opiskelija ei ole suorittanut
TVT-Ajokorttia osana kandidaatin tutkintoa.

OPP=tutkintoon sisältyvät opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvat opinnot 25 op
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CURRICULUM	OF	MASTER´S	PROGRAMME	IN	EARLY	CHILDHOOD	120	
STUDY	CREDITS	

A. ORIENTING STUDIES 5 CR
B. MAJOR SUBJECT STUDIES 80 CR
C. MINOR SUBJECT AND OPTIONAL STUDIES 35 CR

A. ORIENTING STUDIES 5 CR
A1. Introduction to Research on Early Childhood Education 3 cr
A2. Professional Growth and Planning of Studies (inc. Individual Study Plan)

(PST 1 cr) 2 cr

B.  MAJOR SUBJECT STUDIES 80 CR

B1. Advenced Research Methods 10 cr
B1.1. Quantitative Research Methods 2 4 cr

or
B1.2. Qualitative Research Methods 4 cr
B1.3. Menetelmätarjotin (in English) 6 cr

B2. Master’s Thesis 40 cr

B3. Differentiated Studies 17 cr
B3.1 Seminar for advancing expert knowledge (PST 4 cr) 7 cr
B3.2 Practice for advancing expert knowledge (PST) 10 cr

B4. Complementary Studies 13 cr
B4.1 Childhood and Early Childhood Education in Diversifying Society (PST)  5 cr
B4.2 Pedagogical Leadership in Early Childhood Education 3cr
B4.3 Perspectives in Early Education and Learning (PST) 5 cr

C. MINOR SUBJECT AND OPTIONAL STUDIES 35 CR

PST = Pedagogical Studies for Teachers 35 cr
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VARHAISKASVATUKSEN	MAISTERIOHJELMAN	TOIMINTA-AJATUS	JA	
TAVOITTEET	

Koulutuksen	toiminta-ajatus	
Koulutuksen arvoperustan muodostavat demokratia ja oikeudenmukaisuus sekä
yhteiskunnallinen, kulttuurinen, koulutuksellinen ja sukupuolten tasa-arvo.

Koulutusta ohjaavia periaatteita ovat tieteellisyys, monitieteisyys ja monialaisuus sekä
moninaisuus ja kansainvälisyys laaja-alaista asiantuntijuutta edistävinä tekijöinä.

Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma antaa opiskelijalle valmiuksia toimia
varhaiskasvatuksen erityisasiantuntijuutta edellyttävissä tehtävissä kuten varhaiskasvatuksen
ja esiopetuksen tutkimus-, koulutus-, kehittämis-, johtamis-  ja hallintotehtävissä.

Koulutuksessa korostetaan tutkimuspainotteista työtapaa, jossa lähtökohtana on opiskelijan
aktiivinen tavoitteellisuus ja kriittinen, luova ja avoin suhtautuminen yhteiskunnallisiin
ilmiöihin. Lisäksi koulutuksessa ohjataan opiskelijaa syventämään pohdintoja kasvatuksen
eettisistä kysymyksistä ja hankkimaan valmiuksia toimia aktiivisena varhaiskasvatuksen
kehittäjänä.

Opinnot rakentuvat 180 opintopisteen laajuiselle kasvatustieteen kandidaatin tutkinnolle tai muulle
vähintään alemmalle korkeakoulututkinnolle. Lisäksi opiskelijalta vaaditaan joko tutkinnossa tai
erillisenä opintoina suoritetut kasvatustieteen perus- ja aineopinnot hyvin tiedoin suoritettuina
(arvosana 3/5). Opinnot johtavat 120 opintopisteen laajuiseen kasvatustieteen (varhaiskasvatus)
maisterin tutkintoon.

Koulutuksen	tavoitteet	
1) Opiskelija hankkii syvällisen varhaiskasvatusalan akateemisen asiantuntijuuden sekä
valmiudet itsenäiseen tutkimustiedon tuottamiseen ja soveltamiseen sekä tieteelliseen
viestintään.

2) Opiskelija hankkii valmiudet varhaiskasvatusta koskevien ilmiöiden analyysiin, kriittiseen
arviointiin ja tutkimuspohjaiseen oman työn arviointiin ja kehittämiseen. Hän syventää
valmiuksiaan tuottaa ja soveltaa tietoa kasvatus-, koulutus- ja kehittämistoiminnasta.

3) Opiskelija syventää taitojaan toimia yhteiskunnassa varhaiskasvatuksen aktiivisena
vaikuttajana ja erityisasiantuntijana sekä paikalliseen, kansalliseen ja kansainväliseen
yhteistyöhön osallistujana.

4) Opiskelija syventää ja suuntaa kasvatusalan erityisasiantuntijuuttaan sivuainevalinnoillaan.

5) Opiskelija hankkii valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin.
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Opettajan	pedagogisiin	opintoihin	kuuluvat	opinnot	(25	op)	osana	
kasvatustieteen	maisterin	tutkintoa	sekä	englanninkielinen	opetus	
Varhaiskasvatuksen	maisteriohjelmassa	

Varhaiskasvatuksen maisteriohjelmassa suoritettavaan kasvatustieteen maisterin tutkintoon
sisältyy 25 opintopistettä 60 opintopisteen laajuisista opettajan pedagogisista opinnoista
(henkilöstön kelpoisuuksista annettu asetus (986/98) sekä tämän asetuksen muuttamisesta annettu
asetus (965/2005). Nämä opinnot on merkitty koulutuksen tutkintorakenteeseen merkinnällä OPP.

Uuden tutkintoasetuksen (794/2004) mukaiseen Helsingin yliopistossa Lastentarhanopettajan
koulutuksessa suoritettuun kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon sisältyy 35 opintopistettä
opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvia opintoja.

Suorittamalla Helsingin yliopistossa lastentarhanopettajan koulutuksessa uuden tutkintoasetuksen
mukaisen kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon ja Varhaiskasvatuksen maisteriohjelmassa
kasvatustieteen maisterin tutkinnon, opiskelijan on mahdollista suorittaa 60 opintopisteen
laajuiset opettajan pedagogiset opinnot (henkilöstön kelpoisuuksista annettu asetus (986/98) sekä
tämän asetuksen muuttamisesta annettu asetus (965/2005). Opiskelijan tulee tällöin valita
Varhaiskasvatuksen maisteriohjelman opintojaksoissa suoritustapa, jota edellytetään opettajan
pedagogisten opintojen suorittamiseksi.

Mikäli opiskelijan taustatutkinto Varhaiskasvatuksen maisteriohjelmaan valittaessa on ollut jokin
muu kuin Helsingin yliopistossa lastentarhanopettajan koulutuksessa uuden tutkintoasetuksen
mukaisesti suoritettu kasvatustieteen kandidaatin tutkinto ja opiskelija haluaa suorittaa opettajan
pedagogiset opinnot osana kasvatustieteen maisterin tutkintoa, häneltä voidaan edellyttää
taustatutkinnosta riippuen enintään 60 opintopisteen laajuiset lisäopinnot. Lisäopinnot
määritellään opintojen alkaessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinnan yhteydessä.
Lisäopinnot määrittelee Varhaiskasvatuksen koulutuksen kasvatustieteen (varhaiskasvatus)
syventävien opintojen vastuuhenkilö.

Varhaiskasvatuksen maisteriohjelmassa opintojaksoja voidaan järjestää myös englannin
kielellä, mutta opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnon pakolliset opinnot suomeksi.
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A.	ORIENTOIVAT	OPINNOT	5	OP	
Orienterande studier
Orienting studies

Tunniste: 60125

Laajuus: 5 op

Arviointi:
Opintojakso Asiantuntijuus ja opintojen suunnittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.
Muut opintojaksot arvioidaan asteikolla 0-5.

A1.	Johdatus	varhaiskasvatuksen	tutkimukseen	3	op		
(UUSI OPINTOJAKSO, tullut poistuneen ALKUKUULUSTELUN 3op tilalle)

Introduktion för undersökning på Småbarnspedagogik
Introduction to research on early childhood education

Tunniste: xxxxx

Laajuus: 3op

Tyyppi: Orientoivat opinnot

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen maisteriohjelman opiskelijat, pakollinen opintojakso

Tavoite: Opiskelija
- tutustuu varhaiskasvatuksen ajankohtaisiin tutkimusteemoihin
- saa valmiuksia perehtyä varhaiskasvatuksessa tehtävään tieteelliseen tutkimukseen

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään
- pienten lasten tutkimisen teoreettisia ja metodologisia perusteita, sekä pienten lasten
tutkimisessa käytettäviä tiedonhankintamenetelmiä
- kurssin tavoitteita erityisesti varhaiskasvatuksen koulutuksessa tehtävän tutkimuksen kautta.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Ruoppila, I., Hujala, E., Karila, K., Kinos, J., Niiranen, P., Ojala, M. (toim.). 1999.
Varhaiskasvatuksen tutkimusmenetelmiä. Jyväskylä: Atena.

Arviointi: 0-5

A2.	Asiantuntijuus	ja	opintojen	suunnittelu	(sis.	HOPS	1	op)	2	op		
Sakkunskap och studieplanering (innehåller Hops)
Professional growth and planning of studies (inc. individual study plan)

Tunniste: 60121

Laajuus: 2 op

Tyyppi: Orientoivat opinnot, opettajan pedagogiset opinnot (OPP 1 op)
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Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen maisteriohjelman opiskelijat, pakollinen opintojakso

Tavoite: Opiskelija
- perehtyy kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatuksen maisteriopintojen
koulutusohjelmaan ja hankkii valmiuksia opiskelunsa suunnitteluun.
- syventää kasvatustietoisuuttaan ja pohtii asiantuntijuutensa kehitystä.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään:
- koulutusohjelman lähtökohdat ja opetussuunnitelma
- henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) laatimista
- asiantuntijuuden olemusta ja kehittymistä

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Eteläpelto, A. & Tynjälä, P. (2002). Oppiminen ja asiantuntijuus. Helsinki: WSOY.

Arviointi: Hyväksytty/Hylätty
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B.	KASVATUSTIETEEN	(VARHAISKASVATUS)	SYVENTÄVÄT	OPINNOT	
80	OP	
Huvudämnesstudier
Major subject studies

Tunniste: 60100

Laajuus: 80 op

Tavoite: Opiskelija
- syventää tutkimusmenetelmällistä ja varhaiskasvatuksen teoreettista ja

tutkimuksellista osaamistaan
- suorittaa asiantuntijuutta syventävän harjoittelun valintansa mukaan tutkimus-,

koulutus-, johtamis- ja/tai hallintotehtävissä

Edeltävät opinnot:
Vähintään hyvin tiedoin (3/5) suoritetut kasvatustieteen perus- ja aineopinnot

Arviointi:
Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) syventävät opinnot arvioidaan asteikolla 0-5 lukuun
ottamatta opintojaksoa Asiantuntijuutta syventävä harjoittelu 10 op, joka arvioidaan
asteikolla hyväksytty / hylätty.

B1.	Syventävät	tutkimusmenetelmäopinnot	10	op	
Fördjupade forskningsmetoder
Advenced research methods

Tunniste: 60104

Laajuus: 10 op

Tavoite: Opiskelija syventää tutkimusmenetelmällistä tietämystään ja osaamistaan joko
määrällisen tai laadullisen tutkimusotteen alueella. Hän perehtyy myös varhaiskasvatuksen
tutkimuksen erityispiirteisiin ja -vaatimuksiin.

Syventävissä menetelmäopinnoissa opiskelija valitsee joko Määrälliset
tutkimusmenetelmät 2 4 op tai Laadulliset tutkimusmenetelmät 2 4 op– opintojakson
sekä suorittaa lisäksi menetelmätarjottimelta kaksi valinnaista syventävää
menetelmäopintojaksoa (yhteensä 6 op).

B1.1. Määrälliset tutkimusmenetelmät 2 4 op
Kvantitativa forskningsmetoder 2
Quantitative research methods 2

Tunniste: xxxx

Laajuus: 4 op

Tyyppi: Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) syventävät opinnot
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Kohderyhmä: Kaikki opettajankoulutuslaitoksen kasvatustieteen pääaineopiskelijat,
pakollinen opintojakso

Tavoite:
- Opiskelija ymmärtää määrällisen tutkimusprosessin rakenteen ja raportoinnin periaatteet
sekä monimuuttujamenetelmien perusteet.
- Opiskelija oppii käyttämään sujuvasti PASW -ohjelmaa.
- Opiskelija saa valmiuksia olennaisten monimuuttujamenetelmien (mm. MANOVA,
MANCOVA, eksploratiivinen ja konfirmatorinen faktorianalyysi, regressioanalyysi) käyttöön
opinnäytteissä sekä osaa soveltaa ja laajentaa oppimaansa myös muihin
monimuuttujamenetelmiin. Erityisenä painotuksena ovat analyysimenetelmien
pitkittäistutkimussovellukset.

Sisältö:
- Syvennytään määrälliseen tutkimusotteeseen ja erityisesti määrällisen aineiston analyysin
tekemiseen liittyviin kysymyksiin.
- Luodaan perusta ymmärtää tilastollisia monimuuttujamenetelmiä, joissa tarkoituksena on
havaintoaineiston informaation tiivistäminen jonkin mallin avulla. Käsitellään tutkielmaan
liittyvää määrällistä materiaalia.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Nummenmaa, L. (2008). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tammi. Osat 4 ja 5
(luvut 17–23). TAI
Metsämuuronen, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Tutkijalaitos. 4.
korjattu laitos, e-kirja 1. painos.  International Methelp Oy. Luvut 8-10. JA
Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). 6th ed. Research methods in education.
Routledge.

Lisäksi opintojakson vastuuhenkilön kanssa sovittavat artikkelit (yhteensä enintään 50 sivua).

Edeltävät opinnot: Kandidaatin tutkintoon sisältyneet menetelmäopinnot

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

TAI

B1.2. Laadulliset tutkimusmenetelmät 2 4 op
Kvalitativa forskningsmetoder 2
Qualitative research methods 2

Tunniste: xxxx

Laajuus: 4 op

Tyyppi: Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) syventävät opinnot

Kohderyhmä: Kaikki opettajankoulutuslaitoksen kasvatustieteen pääaineopiskelijat,
pakollinen opintojakso
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Tavoite:
- Opiskelija ymmärtää laadullisen tutkimuksen metodologiset erityispiirteet, laadullisen
tutkimuksen erilaisia suuntauksia ja laadullisen tutkimusprosessin analyysin ja raportoinnin
periaatteet.
- Opiskelijalla on kurssin jälkeen valmiuksia toteuttaa laadullisen tutkimusaineiston analyysi
ja raportointi.

Sisältö:
- Syvennytään laadulliseen tutkimusotteeseen.
- Opitaan toteuttamaan laadullinen analyysi raportointeineen.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2002). Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi. Tammi.
TAI
Ruusuvuori, J., Nikander, P., & Hyvärinen, M. (toim.) (2010). Haastattelun analyysi.
Vastapaino.
JA
Roth, W.-M. (2005). Doing qualitative research: Praxis of methods. Sense Publishers.

Lisäksi opintojakson vastuuhenkilön kanssa sovittavat artikkelit (yhteensä enintään 50 sivua).

Edeltävät opinnot: Kandidaatin tutkintoon sisältyneet menetelmäopinnot

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.
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B1.3. Menetelmätarjotin 6 op
(UUSI OPINTOJAKSO, kaikille Opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoille yhteinen)

på svenska
in english

Tunniste: xxxx

Laajuus: 6 op

Tavoitteet:
- Opiskelija perehtyy oman tutkimuksensa tai kiinnostuksensa kannalta olennaisiin
tutkimusmenetelmiin.
- Opiskelija avartaa ymmärrystään erilaisista tutkimusmenetelmistä.
- Opiskelija kehittää tieteellistä lukutaitoaan.

Sisältö:
- Perehdytään tiettyyn tutkimusmenetelmään ja sen käyttöön.
- Tutustutaan ko. menetelmällä tehtyihin tutkimuksiin.

Menetelmätarjottimella on sekä laadullisia että määrällisiä opintokokonaisuuksia. Tavoitteena
on, että opiskelija syventää opintokokonaisuuden avulla menetelmätietoaan valitsemastaan
aiheesta. Oma aineisto on monella jaksolla välttämätön.

Opiskelija valitsee menetelmäopintoja laitoksen tarjottimelta kuuden opintopisteen verran eli
kaksi opintojaksoa.

Varhaiskasvatuksen	koulutuksen	tuottamat	opintojaksot	Menetelmätarjottimelle		

Lapsihavainnointi	3	op		
Barn observation
Child Observation

Tunniste: xxxx

Laajuus:  3 op

Tyyppi: Kasvatustieteen syventävät opinnot

Kohderyhmä: Pääaineopiskelijoille valinnainen menetelmäopintojakso

Tavoite: Opiskelija ymmärtää
- Lapsihavainnoinnin (metodologiset) erityispiirteet
- Lapsihavainnoinnin erilaisia suuntauksia
- Lapsihavainnoinnin analyysin ja raportoinnin periaatteet
- Lapsihavainnoinnin merkityksen pedagogisen suunnittelun ja toiminnan välineenä

Opiskelijalla on valmiuksia
- toteuttaa lapsihavainnointia, sen analyysia ja raportointia sekä soveltaa näitä pedagogiikan
kehittämiseen
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Oppimateriaali ja kirjallisuus :
Pellegrini, A., Symons, F & Hoch, J. 2004. Observing Children in Their Natural Worlds: A
Methodological Primer Book Description. Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum Associates.
Soveltuvin osin (enimmäissivumäärä yhteensä 200 sivua).

Edeltävät opinnot: Perus- ja aineopintojen menetelmäopinnot

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5

Atlas.ti	.-ohjelma	kvalitatiivisen	tutkimusaineiston	analyysissa	3	op	
Atlas.ti i analys av kvalitativt forskningsmaterial
Atlas.ti as a tool for qualitative research analysis

Tunniste: xxxx

Laajuus: 3 op

Tyyppi: Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) syventävät opinnot

Kohderyhmä: Pääaineopiskelijoille valinnainen menetelmäopintojakso

Tavoite: Opiskelija
- ymmärtää kvalitatiivisen tutkimuksen aineistolähtöisen analyysin perusteet
- hankkii valmiuksia oman aineiston analyysiin Atlas.ti –ohjelmaa apuna käyttäen

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään
- kvalitatiivisen analyysin käytännön asioita
- Atlas.ti -ohjelman keskeisiä ominaisuuksia soveltaen niitä erilaisiin aineistoihin

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Atlas.ti User’s guide http://www.atlasti.com/manual.html

Edeltävät opinnot: Perus- ja aineopintojen menetelmäopinnot

Arviointi: 0-5

B2.	Pro	gradu	–tutkielma	40	op	
Magister avhandling
Master’s thesis

Tunniste: xxxx

Laajuus: 40 op (sisältää seminaarit 4 op)

Tyyppi: Kasvatustieteen syventävät opinnot

Kohderyhmä: Kaikki opettajakoulutuslaitoksen pääaineopiskelijat

Tavoitteet: Opiskelija laatii maisterin tutkintoon kuuluvan tieteellisen tutkielman.
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Sisältö: Opiskelija laatii itsenäisesti ohjatun tutkielman kasvatustieteen alueelta ja tuottaa
tutkimuksestaan tieteellisen tutkimusraportin. Tutkielma voi liittyä aiheeltaan laajempaan
tutkimusprojektiin.

Oheiskirjallisuus:
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita. 15. uud. p. Tammi.

Edeltävät opinnot: Kandidaatin tutkielma ja kandidaatin tutkintoon sisältyneet
menetelmäopinnot

Arviointi: Hyväksytty Pro gradu -tutkielma arvioidaan arvosana-asteikolla approbatur –
laudatur. Seminaarien hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa ja annettujen
tehtävien hyväksyttävää suorittamista.

B3.	Eriytyvät	opinnot	17	op	
Differentierade studier
Differentiated studies

Tunniste: 60126

Laajuus: 17 op

Tavoite: Opiskelija
- perehtyy valintansa mukaan varhaiskasvatuksen  tutkimus-, koulutus-, kehittämis-,
johtamis- ja/tai hallintotehtäviin
- osaa laatia kentällä tapahtuvaa ohjattua harjoitteluaan varten työskentelyään tukevan ja
aihepiirin tieteelliseen kirjallisuuteen perustuvan viitekehyksen tai toimintamallin sekä
kykenee harjoittelun jälkeen raportissaan arvioimaan laatimansa viitekehyksen tai mallin
toimivuutta.

Arviointi: 0-5, lukuun ottamatta opintojaksoa Asiantuntijuutta syventävä harjoittelu 10 op,
joka arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

B3.1.	Asiantuntijuutta	syventävä	seminaari	7	op	
(NIMI ja LAAJUUS muuttunut, aikaisemmin Valinnainen kirjallisuus (kollokvio) 10 op)

Sakkunskapsfördjupande seminarium
Seminar for advancing expert knowledge

Tunniste: xxxx

Laajuus: 7 op

Tyyppi: Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) syventävät opinnot, opettajan pedagogiset opinnot
(OPP 4 op)

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen maisteriohjelman opiskelijat, pakollinen opintojakso
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Tavoite: Opiskelija
- syventää taitoaan analysoida varhaiskasvatuksen tutkimukseen, koulututukseen ja
kehittämiseen liittyviä ilmiöitä ja niiden teoreettisia lähtökohtia tai perusteluja.
- harjaantuu tarkastelemaan ja perustelemaan kriittisesti eri näkökulmia.

Sisältö: Opiskelija
- perehtyy syvällisesti johonkin työkokemuksensa ja/tai opintojensa kokonaisuuden kannalta
oleelliseen ilmiöön ja laatii aiheesta tieteelliseen kirjallisuuteen perustuvan pohdiskelevan
esseen.
- esittelee työnsä kollokvioryhmälle rajauksensa ja lähestymistapansa perustellen sekä virittää
keskustelun ja johtaa sitä. Tämän pohjalta ryhmässä keskustellaan erilaisia näkemyksiä
haastaen ja perustellen.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Aihepiiriin liittyvää tieteellistä kirjallisuutta ja artikkeleita sopimuksen mukaan.

Arviointi: 0-5

B3.2	Asiantuntijuutta	syventävä	harjoittelu	10	op		
Sakkunskapsfördjupande praktik
Practice for advancing expert knowledge

Tunniste: 60113

Laajuus: 10 op

Tyyppi: Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) syventävät opinnot, opettajan pedagogiset opinnot
(OPP)

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen maisteriohjelman opiskelijat, pakollinen opintojakso.
Opiskelijat, jotka suorittavat opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvista opinnoista 25
opintopistettä osana maisterin tutkintoa, suorittavat Asiantuntijuutta syventävän
harjoittelun kahdessa osassa: hallinnon ja kehittämisen harjoitteluna 7 op sekä
opetusharjoitteluna 3 op. Muut opiskelijat suorittavat harjoittelun 10 op laajuisena
hallinnon ja kehittämisen harjoitteluna.

Hallinnon	ja	kehittämisen	harjoittelu	7	op/10	op	
på svenska
in english

Tunniste: xxxxx

Laajuus: 7 op / 10 op
Opiskelijat, jotka suorittavat opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvista opinnoista 25
opintopistettä osana maisterin tutkintoa, suorittavat hallinnon ja kehittämisen harjoittelun 7
op laajuisena. Muut opiskelijat suorittavat harjoittelun 10 op laajuisena.
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Tyyppi: Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) syventävät opinnot, opettajan pedagogiset opinnot
(OPP 7 op)

Tavoite: Opiskelija
- syventää asiantuntemustaan perehtymällä varhaiskasvatuksen suunnittelu-, kehittämis- ja
tutkimustoimintaan
- kehittää valmiuksiaan soveltaa ja käyttää tieteellistä tietoa ammatillista asiantuntijuutta
vaativissa toimintaympäristöissä.

Sisältö: Opiskelija
- perehtyy valintansa mukaan varhaiskasvatuksen tutkimus-, koulutus-,

kehittämis- ja/tai hallintotehtäviin suorittamalla 2 kuukauden harjoittelun valintansa
       mukaisessa varhaiskasvatuksen erityisasiantuntijuutta vaativassa

toimintaympäristössä.
- laatii työskentelystään raportin jonka esittelee muille opiskelijoille.

Vaihtoehtoinen suoritustapa
Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa ohjauksessa kokopäiväisenä työntekijänä
(työyhteisössään) varhaiskasvatukseen liittyvän kehittämishankkeen. Hän perehtyy
hankkeen sisältöön ja toteuttamiseen liittyvään tutkimuskirjallisuuteen ja laatii
työskentelystä raportin, jonka hän esittelee muille opiskelijoille.

Arviointi: Hyväksytty / Hylätty

Opetusharjoittelu	3	op	
på svenska
in english

Tunniste: xxxxx

Laajuus: 3 op

Tyyppi: Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) syventävät opinnot, opettajan pedagogiset opinnot
(OPP)

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen maisteriohjelman opiskelijat, jotka suorittavat opettajan
pedagogisiin opintoihin kuuluvista opinnoista 25 opintopistettä osana maisterin tutkintoa.

Tavoite: Opiskelija
- oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan tavoitteellista opetusta ja soveltamaan
opetusmenetelmiä sekä tekemään perusteltuja ja joustavia aikuisen oppimiseen liittyviä
didaktisia ratkaisuja.
- tutustuu myös oppilaitokseen opiskelu- ja työympäristönä sekä yhteiskunnan osana.

Sisältö:
- harjoittelu suoritetaan ohjattuna opetusharjoitteluna opettajankoulutuslaitoksen
hyväksymässä aikuisoppilaitoksessa.
- opiskelija havainnoi, suunnittelee, toteuttaa ja arvioi opetusta aikuisoppilaitoksessa
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Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.) 2009. Yliopisto-opettajan käsikirja. Helsinki:
WSOY.

Arviointi: Hyväksytty / Hylätty
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B4.	Täydentävät	opinnot	13	op	
Kompletterande studier
Complementary studies

Tunniste: 60127

Laajuus: 13 op

Tyyppi: Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) syventävät opinnot

Tavoite: Opiskelija
-syventää näkemyksiään varhaiskasvatuksen yhteiskunnallisista, teoreettisista ja
pedagogisista haasteista ja mahdollisuuksista sekä hankkii valmiuksia toimia hyvinvoinnin
edistämiseksi.

Arviointi: 0-5

B4.1	Lapsuus	ja	varhaiskasvatus	moninaistuvassa	yhteiskunnassa	5	op	
Barndom och småbarnspedagogik i ett mångsidigt samhälle
Childhood and early childhood education in diversifying society

Tunniste: 60128

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) syventävät opinnot, opettajan pedagogiset opinnot
(OPP)

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen maisteriohjelman opiskelijat, pakollinen opintojakso

Tavoite: Opiskelija tiedostaa entistä syvällisemmin
- miten sosiaaliset ja kulttuuriset erot vaikuttavat lapsen asemaan moninaistuvassa
yhteiskunnassa
- toiseuden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen kokemusten merkityksen lapsen ja perheen
elämässä

Opiskelija saa valmiuksia
- toimia lapsen aseman parantamiseksi institutionaalisen varhaiskasvatuksen puitteissa

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään
- sosiaalisia ja kulttuurisia eroja sekä niiden vaikutusta lasten elämään kotona ja päiväkodissa
- perhemuotojen moninaisuutta
- kulttuurisen ja luokkataustan vaikutuksia toiseuden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen
kokemiseen

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Robinson, Kerry, H. & Jones-Diaz, Criss 2006. Diversity and difference in early childhood
education: issues for theory and practice. Berkshire: Open University Press.
JA
Artikkeleita sopimuksen mukaan (enintään 50 sivua)

Arviointi: 0-5
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B4.2	Pedagoginen	johtajuus	varhaiskasvatuksessa	3	op	
(UUSI	OPINTOJAKSO	poistuneen	Syventävä	kirjallisuus	5	op	tilalle)	
Pedagogisk ledarskap i småbarnspedagogiken
Pedagogical leadership in early childhood education

Tunniste: xxxxx

Laajuus: 3 op

Tyyppi: Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) syventävät opinnot

Kohderyhmä:
Varhaiskasvatuksen maisteriohjelman opiskelijat, pakollinen opintojakso

Tavoite: Opiskelija
-hankkii päiväkotityöyhteisön pedagogiseen johtamiseen liittyviä valmiuksia
-ymmärtää johtajuuden merkityksen päiväkodin työskentelykulttuurin
 kehittymisessä
-hankkii perustiedot  ja -taidot reflektioprosessin ja ammatillisen kehittymisen
 ohjaamisesta

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään
-päiväkotia johtamisympäristönä
-osaamisen johtamista
-muutoksen johtamista
-työskentelykulttuurin muodostumista

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Ojala,M., Venninen, T., (2011). Developing reflective practices for the day care centres in the
Helsinki Metropolitan Area. Reflective Practice (12:3), 335-346. UK: Routledge- Taylor and
Francis.
TAI
Venninen, T. (2007). ”Olen enemmän alkanut pohtimaan ja sanomaan ääneen mitä ajattelen”
– ammatillinen kehittyminen ja yhteisöllinen palaute päiväkodin työtiimeissä. Helsingin
yliopisto. Tutkimuksia 282, s. 86-165; 237-241.
JA
Viitala, R. (2005). Johda osaamista!  Osaamisen johtaminen – teoriasta käytäntöön.  Sivut
109-191. Keuruu: Infor.

Arviointi: 0-5

B4.3	Näkökulmia	varhaiskasvatuksen	pedagogiikkaan	ja	oppimiseen	5	op	
(UUSI	OPINTOJAKSO)

Perspektiver i Förskolepedagogik och lärning
Perspectives in early education and learning

Tunniste: xxxxx

Laajuus: 5 op
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Tyyppi: Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) syventävät opinnot, opettajan pedagogiset opinnot
(OPP)

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen maisteriohjelman opiskelijat, pakollinen opintojakso

Tavoite: Opiskelija perehtyy:
- toimintakulttuurin, pedagogiikan ja lapsen oppimisen kehämäisyyteen
- psykologista, sosiaalista  ja fyysistä hyvinvointia vahvistavaan pedagogiikkaan
- tarkkaavaisuuden ja toiminnan ohjauksen dynamiikkaan
- yhdessä oppimisen ensisijaisuuteen

Opiskelija hankkii valmiuksia:
- vahvistaa lasten oppimisprosessia ryhmässä
- soveltaa erilaisia pedagogisia menetelmiä joustavasti ja lasten vahvuudet huomioivasti
- huomioida lasten erilaisuus  ja hyödyntää sitä aktiivisesti

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään:
- yhdessä oppimista ja kehittävää vuorovaikutusta
- tarkkaavaisuuden ja toiminnan ohjauksen vahvistamista

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Karpov, Y. 2005. The neo-Vygotskyan approach to child development. Cambridge
University Press, USA. (280 pages).

Arviointi: 0-5
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C.	SIVUAINEOPINNOT	JA	VAPAASTI	VALITTAVAT	OPINNOT	35	OP	
Biämne och valbara studier
Minor subject and Optional studies

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

C1	TVT-ajokortti	3	op	
IKT-körkort
The ICT Driving Licence

Tunniste: 6000009

Laajuus: 3 op

Kohderyhmä: Opintojakso kuuluu tiedekunnan kieli- ja viestintäopintoihin ja on pakollinen
kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille. Mikäli opiskelija ei ole suorittanut
opintojaksoa osana kandidaatin tutkintoa, hänen tulee suorittaa se osana maisterin
tutkintoa.

Sisältö:
Opetuksesta vastaa Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Tvt-ajokorttiopintojen
tutkintovaatimuksiin voit tutustua osoitteessa:
http://www.helsinki.fi/behav/tvt-ajokortti/Kaytt_tvt-ajokortti_vaatimukset_0811.pdf
Lisätietoja suoritustavoista ja näyttökoeaikatauluista löydät osoitteesta:
http://www.helsinki.fi/behav/tvt-ajokortti/index.htm

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Tieto- ja viestintätekniikan ajokortin oppimateriaali http://www.helsinki.fi/tvtajokortti/
materiaali.htm

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.


