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KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINNON RAKENNE 120 OP
A. KIELI-, VIESTINTÄ- JA ORIENTOIVAT OPINNOT 3op
B. KASVATUSTIETEEN (VARHAISKASVATUS)  SYVENTÄVÄT OPINNOT 82  OP
C. SIVUAINEOPINNOT JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 35 OP
D. MUUT OPINNOT (tarvittaessa)

Tunnus Opintojakson/opintokokonaisuuden nimi Laajuus
A. KIELI-, VIESTINTÄ- JA ORIENTOIVAT OPINNOT 3op

Pedagogiset sisällöt
Asiantuntijuuden kasvu ja opintojen suunnittelu (sis. hops) (1op OPP) 3op

B. KASVATUSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 82op
Kulttuuris-yhteiskunnalliset sisällöt

Lapsuus ja varhaiskasvatus moninaistuvassa yhteiskunnassa (OPP) 5op
Asiantuntijuutta syventävä seminaari (4op OPP) 7op

Psykologiset sisällöt
Johtajuus varhaiskasvatuksessa 5op

Pedagogiset sisällöt 5-10op
Leikki ilmiönä ja varhaiskasvatuksen keskeisenä toimintamuo-
tona(OPP) (ensisijaisesti pedagogisen painotuksen valinneille, ei pa-
kollinen Hallinnon ja tutkimuksen  painotuksella suorittaville)

5op

Näkökulmia varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan ja oppimiseen (OPP) 5op
Tutkimukselliset sisällöt

Määrälliset tutkimusmenetelmät 2 TAI 5op tai Laadulliset tutkimusme-
netelmät 2 5op

5op

Menetelmätarjotin 5op
Pro gradu -tutkielma ja tutkielmaopinnot 40op

Harjoittelu 5-10op
Pedagoginen harjoittelu 5op (OPP) (vain pedagogisella painotuksella
suorittaville) TAI Hallinnon ja kehittämistyön harjoittelu (vain Hallin-
non ja tutkimuksen  painotuksella  suorittaville) 10 op

C. SIVUAINEOPINNOT JA VAPAASTIVALITTAVAT OPINNOT: vähintään pe-
rusopinnot yhdestä yliopistollisesta aineesta. Vapaasti valittavia opintoja
niin, että tutkinnon minimilaajuus täyttyy.

35op

D. Muut opinnot
TVT-ajokortti 3op (vain niille opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet
opintojaksoa osana kandidaatin tutkintoa)
Täydentävä päiväkotiharjoittelu 15op (OPP lisäopinnot) (vain opiskeli-
joille, jotka suorittavat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) osana Var-
haiskasvatuksen maisteriohjelmaa ja joiden aikaisempia opintosuorituksia
ei voida rinnastaa Helsingin yliopiston kasvatustieteen kandidaatin tutkin-
non (Lastentarhanopettajan koulutus, tutkintoasetus 794/2004) opettajan
pedagogisiin opintoihin kuuluviin harjoitteluopintoihin.

OPP=tutkintoon sisältyvät opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvat opinnot 25 op
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MAGISTERPROGRAMMET I BARNPEDAGOGIK 120 SP
A. SPRÅK- OCH KOMMUNKATIONSSTUDIER 3 SP
B. HUVUDÄMNESSTUDIER 82 SP
C. BIÄMNE OCH VALFRIA STUDIER 35 SP
D. ANDRA STUDIER

A. ORIENTERANDE STUDIER 3 SP
Pedagogiska innehåll
Utökning av sakkunskapen och planering av studierna (innehåller
Hops) (1op PSL)

3op

B. HUVUDÄMNESSTUDIER 82 SP
Kulturella och samhälleliga innehåll

Barndom och barnpedagogik i ett mångfacetterat samhälle (PSL) 5
Seminarium som fördjupar sakkunnigheten (4 PSL) 7

Psykologiska innehåll
Ledarskap i småbarnsfostran 5

Pedagogiska innehåll 5-10 SP
Lek som fenomen och verksamhetsform inom barnpedagogik
(SP) (Enbart för de studenter som utför pedagogiska studier för lärare
(60 sp) som en del av magisterprogrammet i småbarnspedagogik)

5

Synvinklar till barnpedagogik och lärande (PSL) 5
Forskningsmetodik

Metodpraxis, Kvantitativa forskningsmetoder 2 ELLER Kvalitativa forsk-
ningsmetoder 2

5

Avancerat forskning metoder från metod bricka 5
Magister avhandling 40

Praktik 5-10 SP
Pedagogisk praktik 5op (PSL) (Enbart för de studenter som utför pe-
dagogiska studier för lärare (60 sp) som en del av magisterprogram-
met i småbarnspedagogik )ELLER praktik inom administration och ut-
vecklingsarbete  10 op

C. BIÄMNE OCH VALFRIA STUDIER 35 SP
D. ANDRA STUDIER (om behövs)
IKT-körkort 3op
Kompletterande praktik 15 sp (PSL)(Enbart för de studenter som utför pe-
dagogiska studier för lärare (60 sp) som en del av magisterprogrammet i
småbarnspedagogik och vars tidigare studier inte kan jämföras med prak-
tistudier som ingår i pedagogie kandidatexamen (barnträdgårdslärare, ex-
amensförordning 794/2004) avlagd i Helsingfors universitet)

PSL= Pedagogiska studier för lärare 25 op



5

CURRICULUM OF MASTER´S DEGREE PROGRAMME IN EARLY
CHILDHOOD 120 STUDY CREDITS
A. ORIENTING STUDIES 3 CR
B. MAJOR SUBJECT STUDIES 82 CR
C. MINOR SUBJECT AND OPTIONAL STUDIES 35 CR
D. OTHER STUDIES

A. ORIENTING STUDIES 3 CR
Pedagogical contents
Professional growth and planning of studies (inc. individual study
plan) (1cr PST)

3

B. MAJOR SUBJECT STUDIES 82 CR
Cultural and social contents

Childhood and early childhood education in diversifying society (PST) 5
Seminar for advancing expertise (4 CR PST) 7

Psychological contents
Leadership in early childhood education 5

Pedagogical contents 5-10 CR
Play as phenomenon and  central activity in early childhood education
(PST) (for students who do Pedagogical Studies for Teachers)

5

Perspectives in early education and learning (PST) 5
Research methods

Practicing research methods, Quantitative research methods 2 OR
Qualitative research methods 2

5

Advanced research methods from the method platter 5
Master’s thesis 40

Practice 5-10 CR
Pedagocical practice 5 CR (PST) (only for students who does PST ) OR
Practice: Administration and Development work 10 CR

C. MINOR SUBJECT AND OPTIONAL STUDIES 35 CR
D. OTHER STUDIES
TVT-ajokortti 3op (only for students whose previous degree didn´t contain
it)
Complementary training in day care centre 15op (only for some students
who need it for PST 60CR)

PST= Pedagogical Studies for Teachers 25 CR
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VARHAISKASVATUKSEN MAISTERIOHJELMAN TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET

Koulutuksen toiminta-ajatus

Koulutuksen arvoperustan muodostavat demokratia ja oikeudenmukaisuus sekä yhteiskunnallinen, kulttuu-
rinen ja koulutuksellinen yhdenvertaisuus sekä tasa-arvo.

Koulutusta ohjaavia periaatteita ovat pyrkimys ilmiöiden syvälliseen, kriittiseen ja analyyttiseen ymmärtämi-
seen nivoen yhteen kasvatustieteen ja muiden tieteenalojen näkökulmia.

Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma syventää opiskelijan valmiuksia toimia varhaiskasvatuksen asiantunti-
juutta edellyttävissä tutkimus-, koulutus-, kehittämis-, johtamis- ja hallintotehtävissä.

Koulutuksessa vahvistetaan opiskelijan eettistä ja vastuullista suhdetta yhteiskuntaan sekä ohjataan häntä
toimimaan vaikuttajana varhaiskasvatuksen kysymyksissä.

Opinnot rakentuvat 180 opintopisteen laajuiselle kasvatustieteen kandidaatin tutkinnolle tai muille yliopis-
tollisille kandidaatin tutkinnoille. Lisäksi opiskelijalta vaaditaan joko tutkintoon sisältyvinä tai erillisinä opin-
toina suoritetut kasvatustieteen perusopinnot ja hyvin tiedoin suoritetut aineopinnot. Opinnot johtavat 120
opintopisteen laajuiseen kasvatustieteen maisterin tutkintoon.

Koulutuksen tavoitteet

1)Opiskelija hankkii syvällisen varhaiskasvatusalan akateemisen asiantuntijuuden sekä kyvyn itsenäiseen tut-
kimustiedon tuottamiseen ja soveltamiseen sekä tieteelliseen viestintään.

2) Opiskelija osaa analysoida ja arvioida varhaiskasvatusta koskevia ilmiöitä sekä osaa kehittää ja arvioida
omaa työtään tutkimuspohjaisesti.

3) Opiskelija osaa tuottaa tietoa varhaiskasvatuksesta sekä soveltaa sitä koulutuksessa ja kehittämisessä.

4) Opiskelija osaa toimia yhteiskunnassa varhaiskasvatuksen vaikuttajana osallistumalla kansalliseen ja kan-
sainväliseen yhteistyöhön.

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 opin-
toihin kuuluvia opintoja.
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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 pedagogisesti painottunut
opintokokonaisuus, 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 kas-
vatustieteen maisterin tutkintoa, häneltä voidaan edellyttää taustatutkinnosta riippuen enintään 60 opinto-
pisteen laajuiset lisäopinnot. Lisäopinnot määritellään opintojen alkaessa henkilökohtaisen opintosuunnitel-
man laadinnan yhteydessä. Lisäopinnot määrittelee Varhaiskasvatuksen koulutuksen kasvatustieteen (var-
haiskasvatus) syventävien opintojen vastuuhenkilö.

Opiskelija valitsee opintojensa alussa joko pedagogisen painotuksen(sis. OPP opinnot) tai hallinnon ja tutki-
muksen painotuksen. Linjat eroavat toisistaan syventävissä opinnoissa seuraavalla tavalla:

· Pedagogisen painotuksen valinneet* suorittavat pedagogista asiantuntijuutta kehittävän harjoitte-
lun (5 op), leikki ilmiönä ja varhaiskasvatuksen keskeisenä toimintamuotona (5 op) sekä mahdolliset
lisäopinnot.

· Hallinnon ja tutkimuksen painotuksen valinneet suorittavat hallinnon ja kehittämisen harjoittelun
(10 op). Heidän ei tarvitse suorittaa Leikki ilmiönä ja varhaiskasvatuksen keskeisenä toimintamuotona
-opintojaksoa (5op).

*Lisäksi Täydentävä päiväkotiharjoittelu 15op opiskelijoille, jotka suorittavat opettajan pedagogiset opinnot
(60 op) osana Varhaiskasvatuksen maisteriohjelmaa ja joiden aikaisempia opintosuorituksia ei voida rinnastaa
Helsingin yliopiston kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (Lastentarhanopettajan koulutus, tutkintoasetus
794/2004) opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluviin harjoitteluopintoihin. Lisätietoa kohdassa ”Muut opin-
not”

Varhaiskasvatuksen maisteriohjelmassa opintojaksoja voidaan järjestää myös englannin kielellä, mutta opis-
kelijalla on oikeus suorittaa tutkinnon pakolliset opinnot suomeksi.

VARHAISKASVATUKSEN MAISTERIOHJELMAN SISÄLLÖT

Kulttuuris-yhteiskunnalliset sisällöt
Kulturella och samhälleliga innehåll
Cultural and social contents

Kulttuuris-yhteiskunnallisiin sisältöihin kuuluvat opintojaksot: Lapsuus ja varhaiskasvatus moninaistuvassa
yhteiskunnassa 5 op, Asiantuntijuutta syventävä seminaari 7op

Kulttuuris-yhteiskunnallisten opintojen tavoitteena on syventää ymmärrystä varhaiskasvatuksen ilmiöihin liit-
tyvistä laajoista asiayhteyksistä. Opintojaksot käytyään opiskelija osaa suhtautua kriittisesti ja rakentavasti
muuttuvan yhteiskunnan varhaiskasvatukselle asettamiin vaatimuksiin. Opiskelija osaa yhdistää useamman
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tieteenalan tutkimuksia pyrkiessään vaikuttamaan varhaiskasvatuksen asemaan koulutuspolitiikassa ja yh-
teiskunnan palvelurakenteissa. Opiskelija ymmärtää oman vastuunsa varhaiskasvatuksen vaikuttajana tieteel-
lisessä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Psykologiset sisällöt
Psykologiska innehåll
Psychological contents

Psykologisiin sisältöihin kuuluvat opintojaksot: Asiantuntijuuden kasvu ja opintojen suunnittelu (sis. hops)
3 op, Johtajuus varhaiskasvatuksessa 5op

Opintojaksot käytyään opiskelijalla on taitoja ja rohkeutta toimia varhaiskasvatuksen kehittäjänä. Opiskelija
osaa arvioida henkilökohtaista vastuutaan ottaen huomioon varhaiskasvatuksen ja oman organisaation laa-
jat asiayhteydet. Opiskelija ymmärtää syvällisesti työelämätaitojen merkityksen ja osaa hahmottaa niiden
rakentumisen lainalaisuuksia eri näkökulmista. Opiskelija osaa ohjata ja johtaa työyhteisöä taitavasti ja yksi-
löiden välistä erilaisuutta kunnioittavasti.

Pedagogiset sisällöt
Pedagogiska innehåll
Pedagogical contents

Pedagogisiin sisältöihin kuuluvat opintojaksot: Leikki ilmiönä ja varhaiskasvatuksen keskeisenä toiminta-
muotona 5op, Näkökulmia varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan ja oppimiseen 5 op

Opintojaksot käytyään opiskelijalla on syvä ymmärrys pedagogiikan merkityksestä lapsen kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin mahdollistajana.  Opiskelija osaa kehittää ja muuttaa varhaiskasvatuksessa vallitsevia toiminta-
tapoja soveltaen eri tieteiden tuottamaa tutkimusnäyttöä monipuolisesti ja ennakkoluulottomasti sekä suun-
nittelussa että varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Opiskelija osaa kehittää ja uudistaa varhaiskasvatusta
eheyttäväsi ja laaja-alaisesti.

Tutkimukselliset sisällöt
Forskningsmetodik
Research methods

Tutkimuksellisiin sisältöihin kuuluvat opintojaksot: Määrälliset tutkimusmenetelmät 2   5op tai Laadulliset
tutkimusmenetelmät 2 5op, yksi opintojakso Menetelmätarjottimelta 5op ja Pro gradu-tutkielma 40op

Opintojaksot suoritettuaan opiskelija on syventänyt ymmärrystään tutkimustiedon merkityksestä sekä saa-
nut valmiuksia itsenäiseen kasvatustieteellisen tiedon tuottamiseen ja raportointiin.  Opiskelija voi syventyä
erilaisiin menetelmällisiin lähestymistapoihin laitoksen menetelmäkurssitarjonnan mukaisesti.

Harjoittelu
Praktik
Practice

Harjoitteluun kuuluvat opintojaksot: Suoritetaan suuntautumisen mukaan joko pedagoginen harjoittelu  (5
op) tai hallinnon ja kehittämistyön harjoittelu (10 op).

· Harjoittelun avulla opiskelija syventää joko pedagogista tai hallintoon ja tutkimukseen
suuntautuvaa asiantuntijuuttaan.
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Pedagogisen painotuksen valinneet* suorittavat pedagogista asiantuntijuutta kehittävän harjoittelun
(5op), leikki ilmiönä ja varhaiskasvatuksen keskeisenä toimintamuotona (5op) sekä mahdolliset lisä-
opinnot.

Hallinnon ja tutkimuksen painotuksen valinneet suorittavat harjoittelun (10 op), joka kehittää asiantun-
tijuutta hallinnon, suunnittelun, kehittämisen ja tutkimuksen tehtäviin. Heidän ei tarvitse suorittaa
leikki ilmiönä ja varhaiskasvatuksen keskeisenä toimintamuotona -opintojaksoa (5op).

*Lisäksi Täydentävä päiväkotiharjoittelu 15op opiskelijoille, jotka suorittavat opettajan pedagogiset opinnot
(60 op) osana Varhaiskasvatuksen maisteriohjelmaa ja joiden aikaisempia opintosuorituksia ei voida rinnastaa
Helsingin yliopiston kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (Lastentarhanopettajan koulutus, tutkintoasetus
794/2004) opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluviin harjoitteluopintoihin. Lisätietoa kohdassa ”Muut opin-
not”

A. KIELI-, VIESTINTÄ- JA ORIENTOIVAT OPINNOT

Pedagogiset sisällöt

Asiantuntijuuden kasvu ja opintojen suunnittelu (sis. hops), 3 op
Utökning av sakkunskapen och planering av studierna (innehåller Hops)
Professional growth and planning of studies (inc. individual study plan)

Laajuus: 2 3op

Weboodin tunniste:
60121

Tyyppi:
Kieli- viestintä ja orientoivat opinnot

Kohderyhmä:
Opintojakso on pakollinen varhaiskasvatuksen maisteriohjelman opiskelijoille.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

·  on perehtynyt kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatuksen maisteriopintojen koulutusohjelmaan
ja osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman

· on syventänyt tietoisuuttaan asiantuntijuudesta ja sen kehittymisestä

Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään

· koulutusohjelman lähtökohdat ja opetussuunnitelma
· henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimista sekä

asiantuntijuuden olemusta ja kehittymistä
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Oppimateriaali ja kirjallisuus:
· Kupila, P. (2007). "Minäkö asiantuntija?"  Varhaiskasvatuksen asiantuntijan merkitysperspektiivin ja

identiteetin rakentuminen. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 302.
Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä: University Printing House.

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

Suoritustavat:
Luento- ja ryhmäopetus. Arviointiasteikko: Hyväksytty /Hylätty.

Lisätiedot  opintojaksosta:
Asiantuntijuus ja opintojen suunnittelu kuuluu 1 op osana opettajan pedagogisiin opintoihin ( OPP).

B. KASVATUSTIETEEN (VARHAISKASVATUS)  SYVENTÄVÄT OPINNOT 82 OP

Huvudämnesstudier
Major subject studies

Laajuus:
82 op

Weboodin tunniste:
60100

Kohderyhmä:
Opintokokonaisuus on pakollinen varhaiskasvatuksen maisteriohjelmaan opinto-oikeuden saaneille opiskeli-
joille.

Osaamistavoitteet:
Opintokokonaisuudessa syvennetään opiskelijan tutkimusmenetelmällistä ja teoreettista osaamistaan. Opis-
kelija osaa jäsentää ja raportoida ajatuksiaan hyvien tieteellisten periaatteiden mukaisesti. Opiskelija osaa
analysoida varhaiskasvatuksen toimintaympäristöjä, pedagogiikkaa ja lasten oppimista erilaisista näkökul-
mista. Opiskelija suuntautuu joko pedagogisesti tai syventää muuta varhaiskasvatuksen asiantuntijuuttaan.

Arviointi:
Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) syventävät opinnot arvioidaan asteikolla 0-5 lukuun ottamatta opintojak-
soa Asiantuntijuutta syventävä harjoittelu 10 op ja Pedagoginen harjoittelu 5op, jotka arvioidaan asteikolla
hyväksytty / hylätty. Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan siihen kuuluvien opintojaksojen opintopis-
teillä painotettuna keskiarvona.
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Kulttuuris-yhteiskunnalliset sisällöt

Lapsuus ja varhaiskasvatus moninaistuvassa yhteiskunnassa 5 op
Barndom och barnpedagogik i ett mångfacetterat samhälle
Childhood and early childhood education in diversifying society

Laajuus:
5 op

Weboodin tunniste:
60128

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

Kohderyhmä:
Opintojakso on pakollinen varhaiskasvatuksen maisteriohjelman opiskelijoille.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

· tiedostaa entistä syvällisemmin miten sosiaaliset ja kulttuuriset erot vaikuttavat lapsen asemaan
moninaistuvassa yhteiskunnassa

· ymmärtää toiseuden, eriarvoisuuden ja syrjäyttämisen kokemusten merkityksen lapsen ja perheen
elämässä

· osaa analysoida moninaistumis- ja yhtenäistämispyrkimysten perusteita, onnistumisia ja epäonnis-
tumisia

· osaa toimia lapsen aseman parantamiseksi institutionaalisen varhaiskasvatuksen puitteissa

Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään:

· sosiaalisia ja kulttuurisia eroja sekä niiden vaikutusta lasten elämään kotona ja päiväkodissa
kulttuurisen ja luokkataustan vaikutuksia toiseuden, eriarvoisuuden ja syrjäyttämisen kokemiseen

· perhemuotojen moninaisuutta
· lapsuuden digitalisoitumisen ja materialisoitumisen yhtenäistäviä ja erilaistavia vaikutuksia
· varhaiskasvatuksen mahdollisuuksia edistää toivottavaa moninaisuutta ja vähentää ei-toivottua

moninaisuuttaa
-
Oppimateriaali ja kirjallisuus:

· Robinson, K. H. & Jones-Diaz, C. (2006). Diversity and difference in early childhood
education: issues for theory and practice. Berkshire: Open University Press.

ja
· Artikkeleita sopimuksen mukaan (enintään 50 sivua)

Suoritustavat:
Luento-opetus sekä luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva tentti.
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Arviointi:
Luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva tentti. Arviointiasteikko on 0-5.

Asiantuntijuutta syventävä seminaari 7op
Seminarium som fördjupar sakkunnigheten
Seminar for advancing expertise

Laajuus:
7 op

Weboodin tunniste:
60112

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

Kohderyhmä:
Opintojakso on pakollinen varhaiskasvatuksen maisteriohjelman opiskelijoille.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

· syventää on syventänyt taitoaan analysoida varhaiskasvatuksen tutkimukseen, koulututukseen ja
kehittämiseen liittyviä ilmiöitä ja niiden teoreettisia lähtökohtia tai

· on harjaantuu harjaantunut tarkastelemaan  tunnistamaan ja perustelemaan käsittelemään var-
haiskasvatuksen ilmiöitä kriittisesti eri näkökulmia tutkimuskirjallisuuden ja niiden pohjalta laati-
mansa tekstin avulla

· on harjaantunut tieteellisessä kirjoittamisessa ja osaa laatia asiantuntijatasoisia tekstejä

Sisältö:
Opintojaksossa opiskelija

· perehtyy syvällisesti johonkin työkokemuksensa ja/tai opintojensa kokonaisuuden kannalta varhais-
kasvatuksen kannalta keskeiseen ilmiöön ja laatii aiheesta tieteelliseen kirjallisuuteen perustuvan
pohdiskelevan esseen.

· esittelee työnsä kollokvior seminaariryhmälle perustellen aiheenrajauksensa ja lähestymistapansa
sekä virittää keskustelun ja johtaa sitä. Ryhmässä keskustellaan alustuksen pohjalta erilaisia näke-
myksiä haastaen ja perustellen.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
 Vastuuopettajan kanssa sovitut tieteelliset artikkelit

Suoritustavat:
Essee ja aktiivinen osallistuminen seminaariin, johon valmistaudutaan kirjoittamalla sovituista artikkeleista
kommentaarit.

Arviointi:
Kurssin arvosana perustuu esseen arviointiin asteikolla 0-5.
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Psykologiset sisällöt
Psykologiska innehåll

Johtajuus varhaiskasvatuksessa 5op
Ledarskap i småbarnsfostran
Leadership in early childhood education

Laajuus:
3op 5 op

Weboodin tunniste:
601288

Tyyppi:
Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) syventävät opinnot

Kohderyhmä:
Opintojakso on pakollinen varhaiskasvatuksen maisteriohjelman opiskelijoille.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

· Osaa tunnistaa muutostarpeet työyhteisön toiminnassa
· Osaa arvioida ja kehittää henkilöstön osaamista
· Ymmärtää strategioiden ja visioiden merkityksen omassa johtamisessaan
· Osaa ohjata muutosta työyhteisön ja lasten hyvinvointia ja oppimista vahvistavaan suuntaan

Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään:

· Johtajuutta ja johtamista sekä niiden kehittämistä varhaiskasvatuksessa
· Työyhteisön kehittämistä varhaiskasvatuksessa
· Osaamisen arvioimisen menetelmiä

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
· Rodd, J. (2013). Leadership in Early Childhood. The pathway to professionalism. Maidenhead: Open

University Press.

Suoritustavat:
Luennot, aktivoiva ryhmätoiminta, ryhmät, välitehtävät

Arviointi:
Luentoihin ja kirjallisuuteen pohjautuva tentti. Arviointiasteikko on 0-5.
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Pedagogiset sisällöt

Leikki ilmiönä ja varhaiskasvatuksen keskeisenä toimintamuotona 5op
Lek som fenomen och verksamhetsform inom barnpedagogik
Play as phenomenon and  central activity in early childhood education

Laajuus:
5 op

Weboodin tunniste:
Tarkennetaan myöhemmin

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

Kohderyhmä:
Opintojakso on pakollinen pedagogisen painotuksen valinneille varhaiskasvatuksen maisteriohjelman opis-
kelijoille.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

• on syventänyt taitoaan analysoida leikkiä erilaisista teoreettisista näkökulmista sekä arvioida leikkiä
käsittelevää kirjallisuutta

• on syventänyt käsitystään leikistä yhdistämällä ja soveltamalla ajattelussaan erilaisia näkemyksiä lei-
kistä

• on syventänyt tietoisuuttaan lasten leikkikulttuurin aika- ja kulttuurisidonnaisuudesta
• on vahvistanut taitoaan käyttää leikkiä sosiaalisen inkluusion, oppimaan oppimisen ja akateemisten

taitojen perustana
• osaa kehittää leikkiä eheyttävästi ja luovasti erilaisissa varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä ja

edistää leikkikulttuurin kehittymistä

Sisältö:
Opintokokonaisuudessa käsitellään

• leikkiä ilmiönä eri tieteenalojen näkökulmasta
• leikin aika- ja kulttuurisidonnaisuutta
• leikin merkitystä lasten ja aikuisten elämässä
• leikin ja aivotoiminnan välistä yhteyttä
• leikin eheyttävää ja eri toiminoja yhteen nivovaa merkitystä
• leikin myönteistä sosiaalisuutta ja oppimista vahvistavaa merkitystä

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
· Helenius, A. ja Lummelahti, L.(2013). Leikin käsikirja. PS-Kustannus.
· Hakkarainen, P. ja Bredikyte, M. (2013) Kehittävän leikkipedagogiikan perusteet. Kogni.
· 3 vastuuopettajan osoittamaa artikkelia leikistä ja siihen liittyvistä ilmiöistä

Suoritustavat:
Luento-opetus ja tapaus/artikkelipohjainen työskentely ryhmissä

Arviointi:
Arviointi pohjautuu tenttiin ja ryhmätehtävään. Arviointiasteikko on 0 – 5.
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Näkökulmia varhaispedagogiikkaan ja oppimiseen 5 op
Synvinklar till barnpedagogik och lärande
Perspectives in early education and learning

Laajuus:
5 op

Weboodin tunniste:
601289

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

Kohderyhmä:
Opintojakso on pakollinen varhaiskasvatuksen maisteriohjelman opiskelijoille

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

· ymmärtää toimintakulttuurin, pedagogiikan ja lapsen oppimisen väliset riippuvuussuhteet
· osaa kehittää pedagogiikkaa lasten psykologista, sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia vahvistavasti
· osaa kehittää toimintaa ryhmäkoheesiota vahvistavasti
· osaa soveltaa pedagogisia menetelmiä joustavasti, lasten vahvuudet huomioiden ja erilaisia

opetusvälineitä hyödyntäen

Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään:

· yhdessä oppimista ja myönteisyyden merkitystä
· ryhmään kuulumisen merkitystä ja aikuisen vastuullista roolia
· uusia pedagogisia suuntauksia
· pedagogisen toiminnan kehittämistä

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
· Karpov, Y.V. (2005). The neo-Vygotskian approach to child development. Cambridge:

University Press. (280 pages).

Oheislukemisto:
· Bodrova, E. & Leong, D. J.  (2006). Tools of the Mind: The Vygotskian Approach to Early Childhood

Education. Upper Saddle River (N. J.): Pearson Merrill/Prentice Hall.

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

Suoritustavat:
Luento-opetus, OTR-tunnit, tentti ja kehittämistehtävä.

Arviointi:
Kehittämistehtävän hyväksytty suorittaminen ja luentoihin sekä kirjallisuuteen perustuva tentti.
Arviointiasteikko on 0-5
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Tutkimukselliset sisällöt

Syventävissä menetelmäopinnoissa opiskelija valitsee joko Määrälliset
tutkimusmenetelmät 2 5 op tai Laadulliset tutkimusmenetelmät 2 5 op– opintojakson
sekä suorittaa lisäksi menetelmätarjottimelta yhden valinnaisen syventävän
menetelmäopintojakson 5op.

Määrälliset tutkimusmenetelmät 2   5op
Metodpraxis, Kvantitativa forskningsmetoder 2
Practicing research methods, Quantitative research methods 2

Lisätiedot: Opettajankoulutuslaitoksen yhteisiä opintojaksoja. Kuvaukset löytyvät  LO-koulutuksen tutkin-
tovaatimuksista. Päivitetään Varhaiskasvatuksen maisteriohjelman tutkintovaatimuksiin, kun yhteiset
opintojaksot on hyväksytty tiedekuntaneuvostossa

Laadulliset tutkimusmenetelmät 2, 5 op
Metodpraxis, Kvalitativa forskningsmetoder 2
Practicing research methods, Qualitative research methods 2

Lisätiedot: Opettajankoulutuslaitoksen yhteisiä opintojaksoja. Kuvaukset löytyvät  LO-koulutuksen tut-
kintovaatimuksista. Päivitetään Varhaiskasvatuksen maisteriohjelman tutkintovaatimuksiin, kun yhteiset
opintojaksot on hyväksytty tiedekuntaneuvostossa

Syventävien opintojen menetelmätarjotin
Avancerat forskning metoder från metod bricka
Advanced research methods from the method platter

Lisätiedot: Opettajankoulutuslaitoksen yhteisiä opintojaksoja. Kuvaukset löytyvät  LO-koulutuksen tutkin-
tovaatimuksista. Päivitetään Varhaiskasvatuksen maisteriohjelman tutkintovaatimuksiin, kun yhteiset
opintojaksot on hyväksytty tiedekuntaneuvostossa

Opiskelija valitsee menetelmäopintoja laitoksen tarjottimelta viiden opintopisteen verran eli yh-
den opintojakson:

· Mixed methods – Monimenetelmäisen tutkimuksen metodologia kasvatustieteessä
· Narratiivinen tutkimus ja tapaustutkimus
· Atlas.ti .-ohjelma kvalitatiivisen tutkimusaineiston analyysissa
· Monimuuttujamenetelmät
· Visuaaliset tutkimusmenetelmät
· Lapsuudentutkimus ja lapsinäkökulma  – tutkimuslähtökohtia, metodeja, metodologiaa ja

käytäntöä
· Oppimisen tutkimus
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Pro gradu -tutkielma ja tutkielmaopinnot 40op
Magister avhandling, Master’s thesis,

Laajuus: 40op(sisältää seminaarit 4 op)

Weboodin tunniste: tarkennetaan

Tyyppi:
Kasvatustieteen syventävät opinnot

Kohderyhmä:
Kaikki opettajakoulutuslaitoksen pääaineopiskelijat

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan

· opiskelija hallitsee tieteellisen tiedon tuottamisen ja raportoinnin
· osaa perustella omia näkökulmiaan tiedelähtöisesti
· opiskelija osaa suhtautua muiden tuotamaan tietoon kriittisesti ja analyyttiseti

Sisältö:
· Opiskelija laatii itsenäisesti ohjatun tutkielman kasvatustieteen alueelta ja tuottaa tutkimuksestaan

tieteellisen tutkimusraportin. Tutkielma voi liittyä aiheeltaan laajempaan tutkimusprojektiin.

Edeltävät opinnot: Kandidaatin tutkielma ja kandidaatin tutkintoon sisältyneet
menetelmäopinnot.

Suoritustavat:
Pro gradu- tutkielman tekeminen ja seminaarien suorittaminen.

Oheiskirjallisuus:
· Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2014). Tutki ja kirjoita. Kappale III (s. 237 – 464) 19. uud. p.

Helsinki: Tammi.

Arviointi: Hyväksytty Pro gradu -tutkielma arvioidaan arvosana-asteikolla approbatur – laudatur. Seminaa-
rien hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa ja annettujen tehtävien hyväksyttävää suorit-
tamista.
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Harjoittelu
Praktik
Practice

Pedagoginen harjoittelu 5op
Pedagogisk praktik
Pedagocical practice

Laajuus:
5 op / 3op

Weboodin tunniste:
601134

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

Kohderyhmä:
Varhaiskasvatuksen maisteriohjelman opiskelijat, jotka suorittavat opintonsa pedagogisen suuntauksen mu-
kaisesti

·   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

Osaamistavoitteet:
Opintotojakson suoritettuaan opiskelija

· on laajentanut ja syventänyt pedagogista osaamistaan aikuisten oppimisen, opettamisen ja ohjauk-
sen kysymyksiin

· kykenee itsenäisesti suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan tavoitteisiin perustuvan opetus-
kokonaisuuden

· kykenee hyödyntämään teoreettisia opintojaan varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta vaativissa ope-
tus- ja ohjaustehtävissä

· kykenee analysoimaan erilaisia oppilaitoksia opiskelu- ja työympäristönä
· ymmärtää/tuntee erilaisia aikuiskasvatusta toteuttavien instituutioiden yhteiskunnallisia ja kulttuu-

risia tehtäviä

Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään:

· tutustuminen aikuisoppilaitoksen/ koulutusinstituution opetukseen ja toimintakulttuuriin
· oman opetusjakson suunnittelu, toteutus ja arviointi
· ohjaajan kanssa käydyt ohjauskeskustelut
· harjoitteluraportin laatiminen

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
· Harjoitteluohjeet, oman harjoitteluoppilaitoksen opetussuunnitelma ja omaan opetukseen liittyvä

taustakirjallisuus.

Suoritustapa:
 Harjoittelu ja siihen kuuluvien tehtävien suorittaminen. Osallistuminen palauteseminaariin.
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Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä/hylätty

Hallinnon ja kehittämistyön harjoittelu 10 op
Praktik inom administration och utvecklingsarbete
Practice: Administration and Development work

Laajuus:
7 op/10 op

Weboodin tunniste:
601134

Tyyppi:
Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) syventävät opinnot

Kohderyhmä:
Varhaiskasvatuksen maisteriohjelman opiskelijat, jotka suorittavat opintonsa asiantuntijalinjan mukaisesti
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.)

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

· on syventänyt syventää asiantuntemustaan perehtymällä varhaiskasvatuksen suunnittelu-, kehittä-
mis- ja tutkimustoimintaan

· on kehittänyt kehittää valmiuksiaan soveltaa ja käyttää tieteellistä tietoa ammatillista asiantunti-
juutta vaativissa toimintaympäristöissä.

· osaa tunnistaa ja analysoida asiantuntijatehtävien edellyttämää osaamista.

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.

Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään:

· opiskelija perehtyy varhaiskasvatuksen tutkimus-, koulutus-,
kehittämis- ja/tai hallintotehtäviin suorittamalla 3 kuukauden harjoittelun valintansa
mukaisessa varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta vaativassa toimintaympäristössä.

· laatii työskentelystään raportin, joka käsitellään palauteseminaarissa.
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Vaihtoehtoinen suoritustapa
Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa ohjauksessa kokopäiväisenä työntekijänä (työyhteisössään) varhaiskas-
vatukseen liittyvän kehittämishankkeen. Hän perehtyy hankkeen sisältöön ja toteuttamiseen liittyvään tutki-
muskirjallisuuteen ja laatii työskentelystä raportin, jonka hän esittelee muille opiskelijoille

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä/hylätty

C. SIVUAINEOPINNOT JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 35 OP
Biämne och valfria 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.

D. MUUT OPINNOT

TVT-ajokortti 3 op

Laajuus:
3 op

Webooditunniste:
xx

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

Katso tiedekunnan yhteisten yleisopintojen tutkintovaatimukset 2016–2021.

Täydentävä päiväkotiharjoittelu 15op (OPP lisäopinnot)
Kompletterande praktik
Complementary training in day care centre

Tunniste: Tarkennetaan myöhemmin

Laajuus:
15 op

Tyyppi:
Opettajan pedagogiset opinnot
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Kohderyhmä:
Varhaiskasvatuksen maisteriohjelman opiskelijat, jotka suorittavat opettajan pedagogiset opinnot (60 op)
osana Varhaiskasvatuksen maisteriohjelmaa ja joiden aikaisempia opintosuorituksia ei voida rinnastaa Hel-
singin yliopiston kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (Lastentarhanopettajan koulutus, tutkintoasetus
794/2004) opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluviin harjoitteluopintoihin. (Kasvatustieteen kandidaatin
tutkinnon opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvien harjoitteluopintojen laajuus yhteensä 15 op / tutkin-
tovaatimukset 2016–2021.)

Opintojakso muodostuu kahdesta osasta: 1) Havainnointi, suunnittelu ja arviointi varhaispedagogiikassa
7op (tiedot Lastentarhanopettajan koulutuksen tutkintovaatimuksista 2016-2021, arviointiasteikko
edellämainituista tutkintovaatimuksista poiketen hyväksytty-hylätty) ja 2)Soveltavasta
päiväkotiharjoittelusta 8 op.

Osa 2
Soveltava päiväkotiharjoittelu 8 op
Tavoitteet:

· opiskelija perehtyy (lastentarhanopettajan) ja päiväkodin (muun) henkilöstön tehtäväkuviin
· opiskelija hankkii kokemuksia lapsista, varhaiskasvatuksen pedagogisesta toiminnasta ja toteu-

tuksesta sekä ymmärtää päiväkodin toimintaympäristön ja pedagogisten perusteiden merkityk-
sen lapsen oppimiselle ja kehittymiselle

· tutustuu päiväkodin hallintoon ja pedagogiseen johtamiseen

Sisältö:
· pedagogisen toiminnan seuraaminen päiväkodissa ja perehtyminen lasten toimintaympäristöön ja

toiminnan suunnitteluun sekä toteutukseen.
· lastentarhanopettajan työkuvan kartoitus
· päiväkodin johtajan työhön tutustuminen
· raportin laatiminen, jossa hyödynnetään alan kirjallisuutta ja tutkimusta

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
· Kolme varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa käsittelevää tieteellistä artikkelia
· Ojala, M. (2015) Varhaiskasvatus, esiopetus ja koulun alku lapsen oppimisen ja kehittymisen

näkökulmasta. Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 368

Suoritustavat: Opiskelija harjoittelee päiväkodissa ja työstää hankkimansa aineiston ja kirjallisuuden poh-
jalta raportin.

Edeltävät opinnot: Opiskelijan suositellaan suorittavan ennen täydentävää harjoittelua opintojakson
havainnointi, suunnittelu ja arviointi varhaispedagogiikassa (7op). tai samanaikaisesti muut opettajan pe-
dagogisten opintojen lisäopintojen henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (Hops) määritellyt opinnot.

Arviointi: Hyväksytty / Hylätty


