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ERI T YISPED AGOGIIKAN
K ELPO ISUUS OPINNOT

Amanuenssin kirje
Hei! Onnittelut opiskelupaikasta erillisissä erityisopettajan opinnoissa (ERO), erillisissä
varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnoissa (VEO) tai varhaiskasvatuksen
erityisopettajan maisteriopinnoissa (VEO-KM) Itä-Suomen yliopistossa!
OPINTOJEN ALOITTAMINEN
Järjestämme uusille opiskelijoillemme orientaation ma-ti 10.-11.8.2020. Orientaatio on
vapaaehtoinen, mutta sisältää paljon hyödyllistä tietoa, kuten harjoitteluinfon.
Näet orientaation aikataulun tästä Smart Start -oppaasta. Ilmoittaudu orientaatioon
viimeistään keskiviikkona 31.7.2020 sähköisellä lomakkeella. Orientaation materiaalit
jaetaan myös Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opintoyhteisössä sekä
tiedotuskanavillamme (Yammer), joten voit tutustua niihin itsenäisestikin, jos et pääse
osallistumaan orientaatioon.
Orientaatio, ma 2.9. tervetulotilaisuus sekä syksyn lähiopetusjakso järjestetään
vallitsevan poikkeustilanteen vuoksi etäopetuksena. Etäopetukseen osallistumiseen
tarvitset tietokoneen tai modernin (2017 tai uudempi) älypuhelimen/tabletin
(suosittelemme tietokoneen käyttöä), nettiyhteyden ja mahdollisesti joillain
opintojaksoilla web-kameran. Varmista, että laitteessasi on mikrofoni tai, että
käytössäsi on erilliset kuulokkeet, joissa on mikrofoni.
Tästä Smart start –oppaasta löydät paljon hyödyllistä tietoa opintojen aloittamista
varten. Sinulle vielä vieraita käsitteitä tai ilmaisuja ei kannata säikähtää!
TUTKINTOJEN RAKENNE JA KULKUKAAVIOT
Tästä Smart Start-oppaasta näet ERO-, VEO- ja VEO-KM opintoihin kuuluvat
opintojaksot sekä niiden ohjeellisen ajoituksen (=kulkukaavio) lukukauden
tarkkuudella. Opintojaksokohtaisiin sisältökuvauksiin (=opetussuunnitelma) ja
opetuksen aikatauluihin (=opetusohjelma) pääset tutustumaan viimeistään elokuun
alusta lähtien WebOodi-järjestelmässä. Opintojaksojen aikatauluja voit selata
”Oppaittain” hakemiston kautta tai hakemalla niitä suoraan opintojakson nimellä tai
koodilla ”Opetushausta”. Kulkukaavion tulkintaan sekä opintojesi aikataulutukseen
saat apua jo orientaatiossa. Lukujärjestyksen tekemisen apuna yliopistossamme on
esimerkiksi Tuudo-mobiilisovellus.
ALKUPERÄISTEN TODISTUSTEN ESITTÄMINEN
Opiskelijaksi hyväksytyn hakijan kaikki liitteet tarkistetaan alkuperäisistä todistuksista
opintojen alkaessa. Nyt emme syyskuussa näekään, joten varaa todistukset mukaasi
tullessasi sitten kevään lähiopetusjaksolle. Joensuun yliopistossa/Itä-Suomen
yliopistossa suoritetut opinnot saamme varmennettua WebOodista.

HARJOITTELUT
Sivulta https://www3.uef.fi/web/kapsy/uudelle-opiskelijalle löydät harjoitteluiden
toteutusohjeet. Tutustuthan niihin huolella. Harjoitteluihin liittyviin kysymyksiin
paneudutaan jo orientaatiossa.
Kaikkien on esitettävä ennen ensimmäistä harjoittelujaksoa rikostaustaote. Ote
esitetään minulle, amanuenssille. Ote tilataan Oikeusrekisterikeskuksesta
(https://oikeusrekisterikeskus.fi/fi/). Otteen saapumisessa voi kestää hieman aikaa,
joten jos aiot suorittaa harjoittelun syyslukukaudella, kannattaa ote tilata hyvissä ajoin.
Ote tulee esittää yliopiston edustajalle, vaikka sen olisi esittänyt tämän hetkiselle
työnantajalle, sillä yliopisto on vastuussa harjoittelijoistaan.
Ote esitetään normaalisti henkilökohtaisesti, mutta syksylle joudumme miettimään
toisenlaisen ratkaisun. Otteet suunnitellaan esitettäväksi turvasähköpostin kautta,
minkä käyttöön opastamme vielä myöhemmin.
SÄHKÖISET PALVELUT/JÄRJESTELMÄT
Tässä Smart Start –oppaassa on myöhemmin mainittu tärkeimpiä sähköisiä
järjestelmiämme. Kuitenkin parhaiten niiden käyttöön tutustut laittamalla ”kädet
saveen” eli suuntaamalla osoitteeseen https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/. Älä
hätäänny, tällä sivulla on paljon tietoa eri opiskelijaryhmille, joten kaikkea ei tarvitse
hallita. Käy tutustumassa ainakin kaikille hyödyllisiin ”UEF-tunnusten käyttöönotto”
sekä ”Opintojen tuki ja työkalut” sivuihin.
3.8.2020 alkaen on myös suoritettavissa Digistartti https://kamu.uef.fi/studentbook/digistartti-perehdytys-uudelle-opiskelijalle/, joka perehdyttää uuden opiskelijan
digitaalisiin opiskeluympäristöihin. Digistartille vahva suositus!
KESÄAIKAINEN YHTEYDENPITO
Erityispedagogiikan oppiaineen henkilökunta on heinäkuun lomalla. Minä palaan
töihin elokuun alussa (ma 3.8.). Parhaiten tavoitat minut tuolloin kysymyksinesi
sähköpostilla osoitteesta jenna.tuononen@uef.fi.
Opintopalvelut kuitenkin palvelevat sinua myös heinäkuussa. Opintohallinnon
palvelujen toimisto palvelee opiskelijoita seuraavissa asioissa: yleinen opintoneuvonta,
yliopistoon ilmoittautuminen, opinto-oikeudet, opiskelijatodistukset,
opintosuoritusotteet ja opiskelijarekisterin ylläpito. Täältä löydät heidän
yhteystietonsa: http://www.uef.fi/web/opintopalvelut/opintohallinnon-palvelut.

Tervetuloa opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon ja meidän erityispedagogiikan
oppiaineeseen!
Aurinkoista kesää toivottaen,
Jenna Tuononen
amanuenssi

Orientaation aikataulu
Orientaatio toteutetaan etäopetuksena. Ilmoittaudu orientaatioon viimeistään
keskiviikkona 31.7.2020 tällä sähköisellä lomakkeella:
https://elomake.uef.fi/lomakkeet/26228/lomake.html.
Ilmoittautuneille lähetetään ohjeistusta orientaatioon osallistumisesta elokuun alussa
sähköpostitse.
ORIENTAATIO MAANANTAINA 10.8. - TOTEUTETAAN ETÄNÄ
AIKA

ERO-opiskelijat

VEO- ja VEO-KM-opiskelijat

10.00 – 11.30

Tervetuloa!
Opintojen aloittaminen, yliopiston palvelut, ahot-käytänteet

11.30 – 12.30

Tauko

12.30 – 14.00

Opetussuunnitelma
VEO-KM opetussuunnitelma

14.15 – 15.15

ORIENTAATIO TIISTAINA 11.8. - TOTEUTETAAN ETÄNÄ
AIKA

ERO-opiskelijat

VEO- ja VEO-KM-opiskelijat

9.00 – 11.00

Kirjaston info

11.00 – 12.00

Tauko

12.00 – 15.00

Harjoitteluinfo

TIETOTORI ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPISKELIJOILLE KESKIVIIKKONA 12.8. KLO 12-13
Linkki tietotoriin löytyy sivulta: https://kamu.uef.fi/student-book/orientaation-aikataulu/

TERVETULOTILAISUUS MAANANTAINA 2.9. – TOTEUTETAAN ETÄNÄ
AIKA

OHJELMA

10.00 – 10.30

Tervetulotilaisuus

10.30 – 11.00

Valinnaisten opintojen info

Opintoja ohjaavat
ERILLISET ERITYISOPETTAJAN OPINNOT
amanuenssi Jenna Tuononen, jenna.tuononen(at)uef.fi, 050 4307238 (huone 380, Futura)
ERO-opintojen vastuuopettaja yliopistonlehtori Virpi Vellonen, virpi.vellonen(at)uef.fi, 050 380
5621 (huone 309, Futura)

ERILLISET VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAN OPINNOT,
VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAN MAISTERIOPINNOT
amanuenssi Jenna Tuononen, jenna.tuononen(at)uef.fi, 050 4307238 (huone 380, Futura)
VEO-opintojen vastuuopettaja yliopisto-opettaja Helena Kinnunen, helena.kinnunen(at)uef.fi,
050 454 2119 (huone 306A, Futura)

Amanuenssi tavoitettavissa 3.8.2020 alkaen ja vastuuopettajat tavoitettavissa 6.8.2020
alkaen.
KYSELYTUNNIT
Järjestämme lähiopetusjaksojen aikana kelpoisuusopiskelijoille kyselytunteja, joiden
on tarkoitus olla matalankynnyksen kohtaamisia. Paikalla ovat yleensä amanuenssi,
vastuuopettajat sekä oppiaineen vastuuhenkilö. Kyselytunnilla voi olla joku teema,
esim. keväällä käymme kyselytunnilla valmistumiseen liittyviä asioita läpi, mutta
toivomme, että opiskelijat pääsevät tilaisuuksissa tuomaan erilaisia mieltä
askarruttavia asioita esille. Kyselytunnilla voimme myös vapaamuotoisesti vaihtaa
kuulumisia. Eli kannattaa tulla kuulolle, vaikkei omaa kysyttävää olisikaan, sillä
opiskelukaverin kysymys voi antaa muillekin lisätietoa!
OPINTOPALVELUT/OPINTOHALLINNON PALVELUT
Opintopalveluiden tehtävänä on vastata yliopiston opintohallinnon palveluista ja
tuesta. Opintohallinto palvelee seuraavissa asioissa: yleinen opintoneuvonta,
yliopistoon ilmoittautuminen, opinto-oikeudet, opiskelijatodistukset,
opintosuoritusotteet, opiskelijarekisterin ylläpito.
http://www.uef.fi/web/opintopalvelut/opintohallinnon-palvelut.
ERITYISJÄRJESTELYT/OPINTOJEN ESTEETTÖMYYS
Filosofisen tiedekunnan opintokoordinaattori Henni Nevalainen,
henni.nevalainen(at)uef.fi, 050 371 4330 (huone 208, Futura) ja Kamusta
https://kamu.uef.fi/student-book/opintojen-esteettomyys/
MUUT
Muun henkilökunnan esim. opettajien yhteystietoja voit hakea UEF Connectista
(https://uefconnect.uef.fi/) sekä Itä-Suomen yliopiston yhteystiedoista
https://www.uef.fi/fi/node/2992#paragraph-1300.

Tärkeää tietoa opintojen aloittamisesta!
OPISKELIJAKSI ILMOITTAUTUMINEN
Kelpoisuusopiskelijoiden (ERO- ja VEO-opiskelijat) ei tarvitse erikseen ilmoittautua
yliopistoon. Ilmoittautuminen tallennetaan opiskelupaikan vastaanottamisen
yhteydessä automaattisesti.
Tutkinto-opiskelijoiden täytyy ilmoittautua yliopistoon eli VEO-KM opiskelijat
ilmoittautuvat yliopistoon samassa paikassa, jossa he ottavat opiskelupaikan vastaan
eli Oma opintopolku –palvelussa (www.opintopolku.fi).
UEF-KÄYTTÄJÄTUNNUS
UEF-käyttäjätunnus kannattaa aktivoida mahdollisimman pian opinto-oikeuden
astuessa voimaan eli 1.8.2020 alkaen. Aktivointiohjeet löydät Kamusta
https://kamu.uef.fi/student-book/uef-kayttajatunnus/.
Tarkistathan omat tietosi WebOodista (https://weboodi.uef.fi/) UEF-tunnuksen
aktivoimisen jälkeen ja ole yhteydessä Opintopalveluihin, jos tiedoissasi on
virheitä/päivitettävää.
WebOodista
löydät
omat
tietosi,
opinto-oikeutesi,
opintosuorituksesi sekä opetustarjonnan ja opetukseen ilmoittautumisen.
YLIOPPILASKUNNAN (ISYY:n) JÄSENMAKSU ja OPISKELIJAKORTTI
Ylioppilaskunnan jäsenmaksu on kelpoisuusopinnoissa (ERO, VEO) vapaaehtoinen.
Voit liittyä jäseneksi vain, jos suoritat opintoja päätoimisesti (väh. 5 op/kk).
Kelpoisuusopintoja suorittavilla ei ole oikeutta käyttää YTHS:n palveluita, joten
maksusta vähennetään YTHS:n osuus.
Mikäli suoritat maisterin tutkintoa (VEO-KM) on jäsenmaksu pakollinen.
Lisätietoa jäsenmaksusta https://kamu.uef.fi/student-book/ylioppilaskunnanjasenmaksut/ ja eduista http://isyy.fi/. ISYY:n jäsenenä voit tilata opiskelijakortin
www.frank.fi -verkkosivuilta.
ATERIATUKIKORTTI
Jos et hanki opiskelijakorttia, ERO- ja VEO –opiskelijat voivat tiedustella
Ateriatukikorttia Opintopalveluista/Opintohallinnon palveluista.
KAMU - https://kamu.uef.fi/
Kamu on jatkuvasti kehittyvä opiskelijan tietopankki, josta löydät kaikille opiskelijoille
yhteiset ohjeet, palvelut ja tiedotteet. Tässä Smart Start –oppaassakin on monta
hyödyllistä linkkiä suoraan Kamuun.

YAMMER (TÄRKEÄ !!)
Opintoihin liittyvä tiedotus tapahtuu Yammer-ryhmien kautta. Liity ryhmääsi VEO- ja
VEO-sivuaineopiskelijat tai ERO- ja ERO-sivuaineopiskelijat osoitteessa
www.yammer.com/uef.fi/. Voit liittyä ryhmään UEF-tunnukset saatuasi.
 Kirjoita ryhmän nimi vasemmasta yläkulmasta löytyvään ”Etsi” kohtaan.
 Ryhmän löydettyäsi paina oikeasta yläkulmasta painiketta ”Liity ryhmään”.
 Ryhmän näkymä ei avaudu heti, koska ryhmä on suljettu ja jokainen opiskelija
täytyy hyväksyä erikseen. Kesäaikaan liittymispyyntöjen hyväksymisessä on viivettä.
 Opiskelijoille suositellaan myös Yammer-ryhmiä ”UEF opiskelijat” ja ”UEF
Ajankohtaista”.
Hanki Yammer-sovellus tai seuraa ryhmiä selaimen kautta. Halutessasi voit tilata
Yammerin tiedotteita myös sähköpostiisi.
OPINTOYHTEISÖ
Opintoyhteisö on tietyn laitoksen, yksikön, pääaineen tai koulutuksen opiskelijoille
muodostettu yhteisö, josta löydät opiskeluun liittyvää tietoa. Sinun opintoyhteisösi on
”Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opintoyhteisö”. Opintoyhteisöt sijaitsevat
UEF-kirjautumisen takana. https://kamu.uef.fi/student-book/opintoyhteisot/
Opintoyhteisön ”materiaalit” –kansioon viedään esimerkiksi harjoittelun
toteutusohjeet, kulkukaaviot sekä orientaation materiaalit.
MOODLE
Yksittäiseen opintojaksoon liittyvät materiaalit ja tarkemmat suoritusohjeet jaetaan
useimmiten opintojakson omassa Moodle -ympäristössä
(https://moodle.uef.fi/login/index.php).
Moodle on käytettävissäsi UEF-tunnukset saatuasi.
TUUDO
TUUDO -mobiilisovellus kokoaa kaikki UEF:in tärkeimmät palvelut yhteen mukanasi
kulkevaan käyttöliittymään. Näet esimerkiksi tekemäsi ilmoittautumiset opintojaksoille
ja niistä muodostuvan lukujärjestyksen. Ei välttämätön juttu, mutta kannattaa tutustua!
Lisätietoja: https://www.tuudo.fi/
AHOT
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) tarkoittaa
tutkintoon/opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojen hyväksilukemista joko muualla
suoritettujen opintojen tai muulla tavoin (esim. työelämässä) hankitun osaamisen
perusteella. https://kamu.uef.fi/student-book/aiempien-opintojen-hyvaksiluku-ahot/.
Käymme orientaatiossa läpi oppiaineemme ohjeistuksia hyväksilukujen hakemista
varten ma 10.8. klo 10.00-11.30.

OPINTOJAKSOILLE ILMOITTAUTUMINEN
Opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodissa (https://weboodi.uef.fi/).
Syyslukukauden opintojaksoille voi ilmoittautua 17.8.2020 klo 8.00 alkaen.
Kevätlukukauden opintojaksoille voi ilmoittautua 26.10.2020 klo 8.00 alkaen.
Huom! Ilmoittautuessasi opintojaksoille huomioi, että jotkut opintojaksot sisältävät
ryhmäjaon, joten ole tarkkana siitä, että ilmoittaudut oman ryhmäsi opetuksiin:

Erillisten erityisopettajan opintojen ryhmät tunnistat tunnisteesta ERO.

Erillisten varhaiskasvatuksen erityisopettajan opintojen ryhmät tunnistat
tunnisteesta VEO.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan maisteriopinnoissa ilmoittaudut
pääsääntöisesti ryhmään VEO, mutta pedagogisissa opinnoissa tai
metodiopinnoissa ryhmään EKO tai erityispedagogiikka, jos ei ole omaa VEOKM-ryhmää tarjolla.
TIETOA OPINTOSOSIAALISISTA EDUISTA
Aikuiskoulutustuki - https://www.tyollisyysrahasto.fi/
Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu – http://www.tepalvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.h
tml
Lähetä TE-keskuksen edellyttämät lomakkeet (esitäytettyinä) täytettäväksi
amanuenssille sähköpostin liitteenä tai postitse!
Amanuenssin loma-aikana voit kysyä myös apua Opintopalveluista/Opintohallinnon
palveluista.
Yliopiston postiosoite on muotoa:
Nimi
Itä-Suomen yliopisto
Erityispedagogiikka
PL 111
80101 Joensuu

EDULLISIA MAJOITUSLIIKKEITÄ JOENSUUSSA:
AirBnB
https://www.airbnb.fi/
Finnhostel Joensuu / Itä-Suomen
Liikuntaopisto
https://www.islo.fi/fi/majoitus
Joensuun Elli, opiskelija-asunnot
https://www.joensuunelli.fi/fi/
Partiotalon retkeilymaja
https://partiotalo.fi/

Apartamentos Joensuu
http://apartamentos.fi/
Greenstar-hotelli, Joensuu
http://www.greenstar.fi/
Linnunlahti Camping, Joensuu
http://www.linnunlahti.fi

Opintojen rakenne
LÄHIOPETUSJAKSOT
Lähiopetusjaksojen aikaan on varauduttava siihen, että opetusta voi olla syksyllä etäopetuksena
ja keväällä Joensuussa ma-pe klo 8-18 välisenä aikana.

SYKSY 2020
Orientaatio 11.-10.8.2020 *toteutetaan etäopetuksena*
Lähiopetusjakso 1.9.-2.10.2020 *toteutetaan etäopetuksena*
Soveltavan harjoittelun harjoittelujakso 5.10.-27.11.2020
KEVÄT 2021
Lähiopetusjaksot 11.1.-12.2.2021 ja 26.-28.4.2021
Soveltavan harjoittelun harjoittelujakso 15.2.-16.4.2021
Syventävä harjoittelu suoritetaan erillisen toimintaohjeen mukaan syksyllä tai keväällä.
Opinnot voi suorittaa kahden lukukauden aikana, jos opinnot aloittaa syyslukukauden alussa.

OPINTO-OIKEUDESTA
Opinnot on aloitettava syksyllä 2020. Opinto-oikeus opintoihin on 31.7.2021 saakka. Opintoja on
suoritettava toukokuun 2021 loppuun mennessä vähintään 10 op opetussuunnitelman
mukaisesti, jotta opiskelija voi hakea opintoihin lisäaikaa.
ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUS- JA AINEOPINNOISTA
Erillisten erityisopettajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan opintojen opetussuunnitelman
erityispedagogiikan perus- ja aineopintotasoiset opintojaksot korvautuvat aiemmin suoritetuilla
erityispedagogiikan perus- ja aineopintokokonaisuuksilla. Näitä ei tarvitse erikseen hakea ahotmenettelyllä.
KIRJALLISUUSKUULUSTELU SÄHKÖISENÄ TENTTINÄ
Sähköisen tentin voi suorittaa valitsemanaan ajankohtana tentin aukioloaikana Joensuun tai
Kuopion kampuksilla automaattisesti valvotuissa tiloissa. Tentin voi suorittaa myös muutaman
muun korkeakoulun Exam-tilassa tenttivierailuna.
Syyslukukaudella 2020 sähköisinä tentteinä suoritettavilla opintojaksoilla on myös
vaihtoehtoinen suoritustapa, joka ilmoitetaan WebOodissa.
Sähköisen tentin käytännöistä löydät lisätietoa Kamusta: https://kamu.uef.fi/studentbook/sahkoinen-tentti-tilat-ja-kaytannot/.

ERILLISET ERITYISOPETTAJAN OPINNOT (ERO) 60 op
Pakolliset opintojaksot (50 op)
Erityispedagogiikan perusopintoja 10 op:
2310122d Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, eriytyvä osa
2310123d Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, eriytyvä osa
2220131 Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön
Erityispedagogiikan aineopintoja 10 op:
2221221 Tutkimusperustainen erityisopettajuus
Seminaarityöskentely (28 h), verkkotyöskentely (44 h), seminaarityö,
suoritetaan samanaikaisesti Erityisopetuksen syventävän harjoittelun kanssa
Erityisopettajakoulutuksen syventäviä opintoja 30 op:
2221331a Osallisuus kasvatus- ja koulutusjärjestelmissä
Verkkotyöskentely (4 kalenteriviikkoa), alku-, väli- ja loppuseminaarit (6 h)
2221332 Erityisopettaja monialaisena toimijana
a) Luennot (8 h), seminaarit (12 h), oppimistehtävä
b) Ryhmässä tehtävä harjoitustyö
2221323aL Puheen vaikeudet ja tuki
Luennot (12 h), kirjallisuuteen ja luentoihin pohjaava oppimistehtävä
2221324a Sosioemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen pedagoginen
tukeminen
Luennot (27 h), verkkotehtävät
2221325a Kirjoitetun kielen vaikeudet ja tuki **
Luennot (14 h), monimuoto-opetus (verkkoluennot) (4 h), harjoitukset (10 h),
kirjallisuus- ja luentokuulustelu (3 h)
2221325b Matematiikan perustaidot ja niiden oppimisen tukeminen
Luennot (15 h), harjoitukset (12 h), oppimistehtävä
2221338 Erityisopetuksen syventävä harjoittelu ***
Harjoittelu, info, suunnittelu- ja päätöstilaisuudet (6 h), suoritetaan
samanaikaisesti Tutkimusperustainen erityisopettajuus –opintojakson kanssa
2221339 Erityisopetuksen soveltava harjoittelu ***
Päätoiminen opetusharjoittelu (4 viikkoa), info, suunnittelu- ja
päätöstilaisuudet (6 h)
Valinnaiset opintojaksot (10 op)
Erityispedagogiikan aineopintoja vähintään 5 op seuraavista:
2220211 Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 1
Kirjallisuuskuulustelu sähköisenä tenttinä (2 h)
2220212 Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 2
Kirjallisuuskuulustelu sähköisenä tenttinä (2 h)
2220213 Oppimisen arviointi ja tuki
Seminaarityöskentely (16 h), oppimistehtävät
Erityisopettajakoulutuksen syventäviä opintoja vähintään 5 op
seuraavista:
2221323aH Puheen vaikeudet ja tuki, harjoitukset
Harjoituksia (14 h) – EI SUORITETTAVISSA LUKUVUONNA 2020-2021
2221323b Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tukeminen **
Seminaarit (22 h), oppimistehtävä, harjoitustyö
2221323c Laaja-alaiset kehityksen vaikeudet
Monimuoto-opetus (14 h), luento- ja kirjallisuuskuulustelu (3 h)

2 op
3 op
5 op
Laajuus
10 op

Hyväksiluetaan*
Hyväksiluetaan*
Hyväksiluetaan*
Ajoitus
Syksystä
kevääseen

Laajuus
3 op

Ajoitus
Kevät

5 op
2 op
3 op
2 op

Syksy

3 op

Syksy

4 op

Kevät

3 op

Kevät

5 op

Syksy tai kevät

5 op

Syksy tai kevät

Laajuus
5 op

Ajoitus
Syksy tai kevät

5 op

Syksy tai kevät

5 op

Syksy

Laajuus

Ajoitus

1 op

Syksy

4 op

Kevät

3 op

Kevät

Syksy

2221324b Sosioemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen pedagoginen
tukeminen
Kirjallisuuskuulustelu sähköisenä tenttinä (2 h)
2221331b Inklusiiviset toimintaympäristöt
Luennot (12 h) tai työskentelyä sähköisellä alustalla, oppimistehtävä
2221331c Erityispedagoginen tutkimus ja pedagogiset käytänteet
Kirjallisuuskuulustelu sähköisenä tenttinä (2 h)

2 op

Syksy tai kevät

2 op

Syksy

3 op

Syksy tai kevät

* Lukuvuodesta 2018-2019 alkaen opintonsa aloittavat ERO-opiskelijat ovat suorittaneet
erityispedagogiikan perusopintokokonaisuuden (25 op tai 15 ov).

** Opintojakson edeltävänä opintona 2221323aL Puheen vaikeudet 2 op.
*** Opintojakson edeltävinä tai samanaikaisina opintoina vähintään kaksi
erityisopettajakoulutuksen syventävien opintojen opintojaksoa.

ERILLISET VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAN OPINNOT (VEO) 60 op/85 op
VEO 60 op ja 85 op: Pakolliset opintojaksot (51 op)
Erityispedagogiikan perusopintoja 10 op:
2310122d Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, eriytyvä osa
Kirjallisuuskuulustelu sähköisenä tenttinä
2310123d Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, eriytyvä osa
Yksilö-/paritehtävä
2220131 Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön
Opintopiirityöskentely sähköisellä oppimisalustalla ja oppimistehtävä
Erityispedagogiikan aineopintoja 10 op:
2220206 Seminaarityöskentely (28 h),
2220207 Tiedonhaku osana seminaarityöskentelyä (erityispedagogiikka),
2220209 Erityispedagogiikan aineopintojen tutkielma
Erityisopettajakoulutuksen syventäviä opintoja 31 op:
2221331a Osallisuus kasvatus- ja koulutusjärjestelmissä
Verkkotyöskentely (4 kalenteriviikkoa) sekä alku-, väli- ja loppuseminaarit (6 h)
2221332 Erityisopettaja monialaisena toimijana
a) Luennot (8 h), seminaarit (12 h), oppimistehtävä
b) Ryhmässä tehtävä harjoitustyö
2221323a Puheen vaikeudet
L. Luennot (12 h), kirjallisuuteen ja luentoihin pohjaava oppimistehtävä
H. Harjoitukset (14 h)

Laajuus
2 op

Ajoitus
Syksy tai kevät

3 op

Kevät

5 op

Syksy tai kevät

Laajuus
10 op

Ajoitus
Syksystä
kevääseen

Laajuus
3 op

Ajoitus
Kevät

yht. 5 op
2 op
3 op
yht. 3 op
2 op
1 op

Syksy

2221323b Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tukeminen *
Seminaarit (22 h), oppimistehtävä, harjoitustyö
2221324a Sosioemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen pedagoginen
tukeminen
Luennot (27 h), verkkotehtävät
2221325b Matematiikan perustaidot ja niiden oppimisen tukeminen
Luennot (15 h), harjoitukset (12 h), oppimistehtävä

4 op

Kevät

3 op

Syksy

3 op

Kevät

Syksy

2221336 Varhaiserityisopetuksen syventävä harjoittelu **
Päätoiminen opetusharjoittelu (4 viikkoa), suunnittelu- ja päätöstilaisuudet (6
h), ohjaus sekä tehtävät
2221337 Varhaiserityisopetuksen soveltava harjoittelu **
Päätoiminen opetusharjoittelu (4 viikkoa), suunnittelu- ja päätöstilaisuudet (6
h), ohjaus sekä tehtävät

5 op

Syksy tai kevät

5 op

Syksy tai kevät

Laajuus
5 op

Ajoitus
Syksy tai kevät

5 op

Syksy tai kevät

5 op

Syksy

Laajuus

Ajoitus

3 op

Kevät

2 op

Syksy tai kevät

4 op

Kevät

2 op

Syksy

3 op

Syksy tai kevät

VEO 60 op ja 85 op: Valinnaiset opintojaksot (9 op)
Erityispedagogiikan aineopintoja, vähintään 5 op seuraavista:
2220211 Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 1
Kirjallisuuskuulustelu sähköisenä tenttinä (2 h)
2220212 Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 2
Kirjallisuuskuulustelu sähköisenä tenttinä (2 h)
2220213 Oppimisen arviointi ja tuki
Seminaarityöskentely (16 h), oppimistehtävät
Erityisopettajakoulutuksen syventäviä opintojaksoja, vähintään 4 op
seuraavista:
2221323c Laaja-alaiset kehityksen vaikeudet
Monimuoto-opetus (14 h), luento- ja kirjallisuuskuulustelu (3 h)
2221324b Sosioemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen pedagoginen
tukeminen
Kirjallisuuskuulustelu sähköisenä tenttinä (2 h)
2221325a Kirjoitetun kielen vaikeudet ja tuki *
Luennot (14 h), monimuoto-opetus (verkkoluennot) (4 h), harjoitukset (10 h),
kirjallisuus- ja luentokuulustelu (3 h)
2221331b Inklusiiviset toimintaympäristöt
Luennot (12 h) tai työskentelyä sähköisellä alustalla, oppimistehtävä
2221331c Erityispedagoginen tutkimus ja pedagogiset käytänteet
Kirjallisuuskuulustelu sähköisenä tenttinä (2 h)
* Opintojakson edeltävänä opintona 2221323a Puheen vaikeudet 3 op.
** Opintojakson edeltävinä tai samanaikaisina opintoina vähintään kaksi
erityisopettajakoulutuksen syventävien opintojen opintojaksoa.
ELTO 85 op: Pakolliset opintojaksot (15 op) edellä mainittujen lisäksi
VEO 85 op: Erityispedagogisia ja kasvatustieteellisiä opintoja seuraavista yhteensä 25 op
VEO 85 op -opinnot on suunnattu niille VEO-opiskelijoille, joilla on sosiaali- ja
terveysalan AMK-tutkinto. Osa opinnoista voi ajoittua VEO-opintojen
lähiopetusjaksojen ulkopuolelle.

Laajuus

Ajoitus

2220211 Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 1*
Kirjallisuuskuulustelu sähköisenä tenttinä (2 h)
2220212 Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 2*
Kirjallisuuskuulustelu sähköisenä tenttinä (2 h)
2220213 Oppimisen arviointi ja tuki*
Seminaarityöskentely (16 h) ja oppimistehtävät
2310216 Erityispedagoginen näkökulma oppimisen tukemiseen
Verkkoluentoihin ja kirjallisuuteen liittyvät oppimistehtävät verkkotyöskentelynä
2310121 Johdatus kasvatustieteisiin (HUOM! hyväksiluku er.ped. perusopinnoilla)
Luennot (22 h) tai korvaavat tehtävät, verkkotyöskentely (20 h)

5 op

Syksy tai kevät

5 op

Syksy tai kevät

5 op

Syksy

5 op

Syksy tai kevät

5 op

Syksy

2230332 Osaamisen ja organisaation kehittäminen työelämässä
5 op
Luennot (10 h) tai niitä korvaavat tehtävät, kehittämissuunnitelma,
verkkoseminaari (25 h)
2230303ab Asiantuntijuus, koulutus ja työelämä
5 op
Seminaarityöskentely (20 h) tai artikkeleiden lukeminen, oppimispäiväkirja
*Näistä voit valita vain ne opintojaksot, joita ei ole suoritettu erityispedagogiikan valinnaisissa
aineopinnoissa.

Syksy tai kevät

Kevät

VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA, MAISTERIOPINNOT (VEO-KM)
OPINTOJEN OHJEELLINEN KULKUKAAVIO
VEO-KM-opiskelijoilla opetusta on muulloinkin kuin ilmoitettujen lähiopetusjaksojen aikana.
VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA, MAISTERIOPINNOT

2018-2021

Rakenne ja ohjeellinen ajoitus

MAISTERI
4.
opintovuosi

koodi

nimi

2220320

ERITYISPEDAGOGIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT
95 op

sl

kl

2221331abc

Osallisuus ja muuttuvat toimintaympäristöt 8 op:
Osallisuus kasvatus- ja koulutusjärjestelmissä 3 op,
Erityispedagoginen
tutkimus
ja
pedagogiset
käytänteet 3 op, Inklusiiviset toimintaympäristöt 2
op, S

o

2221332ab

Erityisopettaja monialaisena toimijana 5 op, S

o

2221323abc

Kommunikoinnin ja laaja-alaisen kehityksen
tukeminen 10 op:
Puheen vaikeudet ja tuki 3 op, Kommunikoinnin ja
vuorovaikutuksen tukeminen 4 op, Laaja-alaisen
kehityksen vaikeudet 3 op, S

o

2221324ab

Sosioemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen
pedagoginen tukeminen 5 op, S

o

2221325ab

Oppimisvaikeudet 7 op:
Kirjoitetun kielen vaikeudet ja tuki 4 op,
Matematiikan perustaidot ja niiden oppimisen
tukeminen 3 op, S

o

2221336

Varhaiserityisopetuksen syventävä harjoittelu (VEO)
5 op, S

o

2221337

Varhaiserityisopetuksen soveltava harjoittelu (VEO)
5 op, S

o

5.
opintovuosi
sl

kl

Valinnaiset erityispedagogiikan syventävät
opinnot 5 op, yksi seuraavista:
2220301

Erityispedagogiikan syventävä kirjallisuus 5 op

2220302

Erityispedagogiikan klassikot 5 op

2220303

Erityispedagogiikan syventävien opintojen
valinnainen kirjallisuus 5 op

2220321

Erityispedagogiikan syventävien opintojen projekti
5 op

2230303

Asiantuntijuus, koulutus ja työelämä 5 op **
Tutkielmaopinnot 45 op

2220311

Kvalitatiivinen tutkimus 2 3 op

2320304

Kvantitatiivinen tutkimus 2 3 op

o

x
x

Vaihtoehtoinen syventävä metodiopintojakso 4 op,
yksi seuraavista:
2230318

Kvalitatiivinen tutkimus 3 4 op

2320305

Kvantitatiivinen tutkimus 3 4 op

2320309

Syventävät erityistutkimusmenetelmät: Mixed
Methods –lähestymistapa 4 op
Pro gradu -tutkielmaseminaari (erityispedagogiikka)
5 op

2220326

o

o

2220308

Pro gradu –tutkielma (erityispedagogiikka) 30 op

o

2230329

Kypsyysnäyte (KM)

o

2220830

YHTEISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 25
op

2310212
2310213

Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle 2 op ja
Orientoiva harjoittelu (H1) (Varhaiskasvatuksen
erityisopettajat) 3 op, yht. 5 op, O

2310231

Vuorovaikutus oppimis- ja koulutusympäristöissä 5
op, O

o

2310232

Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op, O

o

2310233

Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 5 op, O

o

2310236

Monialainen opettajuus 5 op, O
YHTEENSÄ

o

o
58 op

62 op

Jos opettajan pedagogiset opinnot (60 op) on jo suoritettu, suoritetaan lisää valinnaisia
pääaineen syventäviä opintoja, metodiopintoja, kasvatustieteen syventäviä opintoja (esim.**) tai
sivuaineopintoina 25 op:n perusopintokokonaisuus niin, että KM-tutkinnon minilaajuus 120 op
täyttyy.

Erityispedagogiikan siltaopinnot VEO-KM opiskelijalle:
mikäli erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot ovat suorittamatta, suoritetaan siltaopintoina
seuraavat opinnot.
2220110

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT 25 op

2310212

Johdatus kasvatustieteisiin (yhteinen osa, erit.ped. eriytyvä osa) 5 op *

2310122

Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet (yhteinen osa 3 op, erit.ped eriytyvä osa 2 op) 5 op *

2310123
2220114

Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet (yhteinen osa 2 op, erit.ped eriytyvä osa 3 op) 5 op *
Yksilön kehitys ja sen tukeminen

2220131

Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön 5 op

* Tarkista erityispedagogiikan perusopintojen hyväksiluvut kasvatustieteelliset perusopinnot
suorittaneille sivuaine: erityispedagogiikka WebOodi-oppaasta!

2220220

ERITYISPEDAGOGIIKAN AINEOPINNOT 35 op

2220211

Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 1 5 op A, E

2220212

Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 2 5 op A, E

2220213

Oppimisen arviointi ja tuki 5 op A, E

2230202

Kvalitatiivinen tutkimus 1 5 op A

2320204

Kvantitatiivinen tutkimus 1 5 op A

2220206

Seminaarityöskentely (erityispedagogiikka) 3 op A

2220207

Tiedonhaku osana seminaarityöskentelyä 1 op A

2220209

Aineopintojen tutkielma (erityispedagogiikka) 6 op A

UEF// Opiskelijan
digitaaliset työvälineet
Itä-Suomen yliopistossa on käytössä erilaisia sähköisiä työvälineitä, jotka auttavat
opiskelussa, työskentelyssä ja viestinnässä. Näiden välineiden avulla saat ajantasaisimman
tiedon opiskeluasi ja yliopistoa koskevista asioista.

KAMU Käsikirja on jatkuvasti kehittyvä
opiskelijan tietopankki, josta löydät
kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet ja
linkit eri palveluihin.
kamu.uef.fi

OPINTOYHTEISÖ on tietyn laitoksen, yksikön,
pääaineen tai koulutuksen opiskelijoille
muodostettu yhteisö, josta löytyy heille
kohdennettua tietoa ja esim. tarkennuksia
Kamun ohjeisiin sekä opiskeluun liittyvät
yleiset tiedotteet. Opintoyhteisöt ovat Office
365 -ympäristössä, jonne kirjaudutaan UEFtunnuksilla. Listauksen opintoyhteisöistä
löydät Kamusta.

YAMMER on opiskelijoiden ja henkilöstön sisäisen viestinnän pääkanava,
jossa kaikilla on mahdollisuus keskustella sekä seurata ja perustaa ryhmiä.
UEF Opiskelijat -ryhmässä jaetaan kaikkia opiskelijoita koskevaa tietoa ja
opintoyhteisösi Yammerista saat opiskelualaasi liittyvän tuoreimman tiedon.
Kannattaa liittyä ja seurata molempia Yammer-ryhmiä. Yammer-linkin löydät
yliopiston etusivulta ja sinne kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla.

Sinulle luodaan SÄHKÖPOSTILAATIKKO
automaattisesti ja osoitteesi on
tunnus@student.uef.fi. Kirjaudu
sähköpostiin ja muihin O365-palveluihin
antamalla tunnus muodossa tunnus@uef.fi.
Linkin sähköpostiisi löydät yliopiston etusivulta.

WEBOODI on tärkein työkalusi opintojesi
alusta lähtien. WebOodissa teet lukuvuosiilmoittautumisen, ilmoittaudut tentteihin
ja opetukseen sekä teet HOPSin.
weboodi.uef.fi

uef.fi

TUUDO on maksuton mobiilisovellus (iOS ja Android), jossa voit tehdä
kurssi- ja tentti-ilmoittautumiset sekä löydät opintosuorituksesi, ruokalistat,
automaattisen lukujärjestyksen, kampuskartat sekä bussiaikataulut.
tuudo.fi

