
 
ERITYISPEDAGOGIIKAN  PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT  
AVOIMESSA YLIOPISTOSSA  
 
Perusopinnot 25 op opiskellaan useimmiten yhden lukuvuoden aikana, mutta voit 
halutessasi kulkea omaa, yksilöllistä opintopolkuasi pitkin ja suorittaa opintojaksoja 
sellaisessa järjestyksessä, joka sinulle parhaiten sopii, hitaammin tai nopeammin. On 
kuitenkin suositeltavaa, että aloitat opintojaksosta Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op.  
 
Opintojen suunnittelu  
Opintojen suunnitteluun kannattaa paneutua, sillä opiskeluun tarvittavan ajan löytyminen 
työn, perheen ja ystävien, kotitöiden ja harrastusten lomasta onnistuu paremmin, kun 
ajankäytön suunnittelee hyvin.  
 
Opintoja suunnitellessasi tutustu opintojen sisältöön, suoritustapoihin, kirjallisuuteen ja 
aikatauluihin. Ole realistinen oman opiskeluaikataulusi suunnittelussa. Opiskeluun liittyy 
luentojen lisäksi paljon itsenäistä työskentelyä, esimerkiksi kirjallisuuden hankkimista ja 
kirjaston käyttöä, tenttiin lukemista sekä oppimistehtävien kirjoittamista. Opintojen 
suunnittelu konkretisoituu kun merkitset kalenteriin opiskelun eri osa-alueet: luennot, 
opintopiirit ja mahdolliset ryhmätapaamiset, tentit sekä oppimistehtävien palautuspäivät. 
Mieti, olisiko sinulle hyötyä laatia itsellesi päivittäinen ja viikoittainen luku- tai 
kirjoitusaikataulu.  
 
Opiskelun vaatima työmäärä  
Opiskelun vaatimaa työmäärää voit arvioida opintopistelaajuuden mukaan. Yksi 
opintopiste vastaa keskimäärin noin 27 tunnin työmäärää. 5 op:n laajuinen opintojakso 
tarkoittaa noin 135 tuntia. Eri opiskelijoiden opiskelutavoissa ja -tekniikoissa on tietenkin 
yksilöllisiä eroja.  
 
 
Erilaisia opintopolkuja 
 
Opintojaksoista Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op ja Kohti tutkivaa työtapaa 5 op ovat 
aikaan sidottuja ja niitä alkaa seuraavasti: 

- Erityispedagogiikan peruskurssin 5 op 
o syyskuussa 
o tammikuussa 
o toukokuussa 

- Kohti tutkivaa työtapaa 5 op 
o syksyllä  
o keväällä 
o kesällä 

 
Muissa opintojaksoissa on suoritusmahdollisuus noin kerran kuukaudessa. Tämä antaa 
sinulle mahdollisuuden suunnitella itsellesi omalle tahdillesi sopiva opintojen eteneminen.  
 
Kaikki erityispedagogiikan opintojaksojen eri toteutukset ja aikataulut löydät opinto-
ohjelmista. 
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Voit kulkea esimerkiksi seuraavia opintopolkuja: 
 

A) Perusopinnot yhdessä lukuvuodessa (kesä vapaa opinnoista): 
 

- Aloitus syksyllä: 
o Peruskurssi 5 op syys-marraskuussa 
o Tuen tarve 5 op marras-joulukuussa 
o Kohti tutkivaa työtapaa 5 op tammi-helmikuussa 
o Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op maalis-huhtikuussa 
o Oppimisen haasteet 5 op huhti-toukokuussa 

 
- Aloitus tammikuussa: 

o Peruskurssi 5 op tammi-maaliskuussa 
o Tuen tarve 5 op huhti-toukokuussa 
o Kohti tutkivaa työtapaa 5 op elo-syyskuussa 
o Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op syys-lokakuussa 
o Oppimisen haasteet 5 op marras-joulukuussa 

 
B) Perusopinnot kevään ja kesän aikana 

o Peruskurssi 5 op tammi-maaliskuussa 
o Tuen tarve 5 op huhti-toukokuussa 
o Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op touko-kesäkuussa 
o Oppimisen haasteet 5 op heinä-elokuussa 
o Kohti tutkivaa työtapaa 5 op elo-syyskuussa 

 
 

C) Perusopinnot kesän aikana 
o Peruskurssi 5 op touko-kesäkuussa 
o Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op touko-kesäkuussa 
o Tuen tarve 5 op heinä-elokuussa 
o Oppimisen haasteet 5 op elo-syyskuussa 
o Kohti tutkivaa työtapaa 5 op elo-syyskuussa 

 
 

D) Perusopinnot kesän ja syksyn aikana 
o Peruskurssi 5 op touko-kesäkuussa 
o Tuen tarve 5 op heinä-elokuussa 
o Kohti tutkivaa työtapaa 5 op elo-syyskuussa 
o Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op syys-lokakuussa 
o Oppimisen haasteet 5 op marras-joulukuussa 

 
 
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op voi opiskella myös yhteistyöoppilaitoksissa. 
Tutustu opinto-ohjelmiin. 
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