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Erityispedagogiikan koulutus 
 

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op 

 

Viestintä- ja orientoivat opinnot 20 op 

Vo 1 Orientoituminen yliopisto-opiskeluun ja opintojen suunnittelu HOPS    4 op 

Vo 2 Kieli- ja kielenkäyttötaito         

Vo 2.1. Äidinkieli           7 op  

Vo 2.1.1 Puheviestintä PY1        2 op 

Vo 2.1.2 Draamakasvatus PY2        2 op 

Vo 2.1.3 Tieteellinen kirjoittaminen       3 op 

Vo 2.2. Vieras kieli          3 op 

Vo 2.3. Toinen kotimainen kieli        3 op 

Vo 3. Tieto- ja viestintätekniikka (TVT-ajokortti)       3 op 

 

Ep Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op 

Ep 1.1 Erityispedagogiikan peruskurssi        6 op 

Ep 1.2 Oppimisen haasteet          6 op 

Ep 2.1 Syrjäytyminen          5 op 

Ep 2.2 Tuen tarve          5 op 

Ep 3.1 Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet      3 op 

 
Ea Erityispedagogiikan aineopinnot 50 op 

E 1.3 Oppimisen tausta                     4 op 

Ea 1.4 Lukitaidot ja kommunikaatio        7 op 

Ea 1.5 Matematiikka          3 op 

Ea 1.6 Käyttäytymisen haasteet        5 op 

Ea 2.3 Erityisyyden ja moninaisuuden kohtaaminen      3 op 

Ea 2.4 Työelämään orientoivat opinnot       3 op 

Ea 2.5 Erityispedagogiikan asiantuntijuus TAI       5 op 

Opetusharjoittelu           

Ea 2.5.1 Asiantuntijuus TAI        5 op 

Ea 2.5.2 Opetusharjoittelu luokilla 1-6       5 op 

Ea 2.6 Erityispedagogiikan perusteet        3 op 

Ea 3.2 Määrälliset tutkimusmenetelmät I       4 op 

Ea 3.3 Laadulliset tutkimusmenetelmät I       3 op 

Ea 3.4 Kandidaatin tutkielma ja proseminaari                 10 op 

 

Sivuaineopinnot ja muut opinnot kandidaatin tutkinnossa 85 op 

Kandidaatin tutkintoon kuuluu sivuaine- ja muita opintoja yhteensä 85 op, jotka voivat 
sisältyä tutkintoon seuraavasti:  
 
yhteensä kandidaatin ja maisterin tutkintoihin tulee sisältyä vähintään kaksi sivuainetta: 
yksi laaja sivuaine ja yksi suppea sivuaine. Muita, vapaasti valittavia opintoja sisällytetään 
tutkintoon siten, että tutkinnon minimilaajuus täyttyy.  
 
Vaihtoehto 1: Yksi laaja sivuaine 60 op (perus- ja aineopinnot 25 op + 35 op) sekä yksi 
suppea sivuaine 25 op (perusopinnot) tai 
Vaihtoehto 2: Vähintään kaksi suppeaa sivuainetta, perusopinnot kummastakin (25 op + 
25 op) sekä lisäksi muita sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja 35 op.  
 
Jos kandidaatin tutkintoon sisältyvät sivuaineet vaihtoehto 2:n mukaan, silloin maisterin 
tutkintoon tulee sisältyä aineopinnot 35 op yhdessä kandidaatin tutkintoon sisältyvässä 
suppeassa sivuaineessa.  
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Pakolliset sivuaineopinnot ja muut opinnot erityisopettajan suuntautumisen 
opinnoissa  

Opinnot voivat sisältyä vain erityisopettajan suuntautumisen opintoihin. Opinnot on 
sidottava sivuaineena tai muina opintoina kandidaatin (KK) ja/tai maisterin (KM) 
tutkintoon.  
 
Erityisopettajan suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija suorittaa pakollisina sivuaine- ja 
muina opintoina:  
Opettajan pedagogisia opintoja 30 op: 

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (sivuaine) 
Orientoiva opetusharjoittelu 5 op 

Äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka 8 op,  
Matematiikan didaktiikka 7 op.  
 
Opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyvä kasvatustieteen perusopintokokonaisuus 25 
op muodostaa yhden suppean sivuaineen erityisopettajan suuntautumisen kandidaatin tai 
maisterin tutkinnossa. 
Opettajan pedagogisten opintojen kokonaislaajuus on 60 op. Kasvatustieteen 
perusopinnot ja orientoiva opetusharjoittelu muodostavat osan (30 op) opettajan 
pedagogisista opinnoista, toinen osa (30 op) sisältyy erityispedagogiikan perus-, aine- ja 
syventäviin opintoihin erityisopettajan suuntautumisessa. 
 
Äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka sekä matematiikan didaktiikka ovat tutkintojen 

muita opintoja. 

 

 

KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP 
 
 

Viestintä- ja orientoivat opinnot 5 op 

Vo 1.2 Opintojen suunnittelu HOPS         2 op 

Vo 3.2 Tieto- ja viestintätekniikka        3 op 

 

Es Erityispedagogiikan syventävät opinnot 85 op  

Es 1.7 Kehitys ja arviointi                     4 op 

Es 1.8 Interventiot          3 op 

Es 1.9 Oppimisen tukeminen         6 op  

 Es 1.9.1 Aistivammaisuus         3 op 

 Es 1.9.2 Ymmärtämisen haasteet       3 op 

Es 2.6 Yhteiskunta, poikkeavuus ja koulutus        3 op 

Es 2.7 Työelämän harjoittelu TAI Opetusharjoittelut                10 op 

Es 2.7.1 Työelämän harjoittelu TAI                 10 op 

Es 2.7.2 Opetusharjoittelu luokilla 7-9 ja       5 op 

Es 2.7.3 Valinnainen opetusharjoittelu       5 op 

Es 2.8 Ammatillinen kehitys         6 op 

Es 2.8.1 Työyhteisö         3 op 

Es 2.8.2 Ammattikäytännöt        3 op 

Es 3.5 Syventävät tutkimusmenetelmät                   10 op 

 Es 3.5.1 Määrälliset tutkimusmenetelmät II TAI      4 op 

 Es 3.5.2 Laadulliset tutkimusmenetelmät II      4 op 

JA 

Es 3.5.3 Valinnaiset 2 tutkimusmenetelmäjaksoa      6 op 

Es 3.6 Pro gradu –tutkielma ja seminaari                 40 op 

Es 3.7 Syventävä kirjallisuus         3 op 
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Sivuaineopinnot ja muita opintoja 30 op  
 

Maisterin tutkintoon kuuluu sivuaine- tai muita opintoja yhteensä 30 op, jotka voivat sisältyä 
tutkintoon seuraavasti:  
 
yhteensä kandidaatin ja maisterin tutkintoihin tulee sisältyä vähintään kaksi sivuainetta: yksi 
laaja sivuaine ja yksi suppea sivuaine. 
 
Vaihtoehto 1 
Mikäli edeltävään kandidaatin tutkintoon on sisällytetty yksi laaja ja yksi suppea sivuaine, 
voidaan maisterin tutkintoon sisällyttää opinnot yhdessä suppeassa sivuaineessa (25 op, 
perusopinnot) ja 5 op:tä muita opintoja tai muita opintoja 30 op. 
 
Vaihtoehto 2 
Mikäli edeltävään kandidaatin tutkintoon on sisällytetty kaksi suppeaa sivuainetta (25 op + 25 
op), tulee maisterin tutkintoon sisällyttää aineopinnot (35 op) toisesta näistä sivuaineista 
siten, että kandidaatin ja maisterin tutkintoihin yhteensä sisältyy vähintään 60 op:n laaja 
sivuaine ko. aineessa. 
 
Muita, vapaasti valittavia opintoja sisällytetään tutkintoon siten, että tutkinnon minimilaajuus 
täyttyy.  
 
 
Pakolliset sivuaineopinnot ja muut opinnot erityisopettajan suuntautumisen 
opinnoissa   
 
Opinnot voivat sisältyä vain erityisopettajan suuntautumisen opintoihin. Opinnot on sidottava 
sivuaineena tai muina opintoina kandidaatin (KK) ja/tai maisterin (KM) tutkintoon.  
 
Erityisopettajan suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija suorittaa pakollisina sivuaine- ja 
muina opintoina:  
Opettajan pedagogisia opintoja 30 op: 

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (sivuaine) 
Orientoiva opetusharjoittelu 5 op 

Äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka 8 op,  
Matematiikan didaktiikka 7 op.  
 
Opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyvä kasvatustieteen perusopintokokonaisuus 25 op 
muodostaa yhden suppean sivuaineen erityisopettajan suuntautumisen kandidaatin tai 
maisterin tutkinnossa. 
Opettajan pedagogisten opintojen kokonaislaajuus on 60 op. Kasvatustieteen perusopinnot 
ja orientoiva opetusharjoittelu muodostavat (30 op) osan opettajan pedagogisista opinnoista, 
toinen osa (30 op) sisältyy erityispedagogiikan perus-, aine- ja syventäviin opintoihin 
erityisopettajan suuntautumisessa. 
Äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka sekä matematiikan didaktiikka ovat tutkintojen muita 
opintoja. 


