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OPETUSSUUNNITELMA 2020-2023 

Filosofian maisterin tutkinto  
 

Hyväksytty lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 21.1.2020. Päivitetty 12.5.2020.            
 

1. Koulutusohjelman nimi: Logopedian maisteriohjelma 
2. Myönnettävä tutkintonimike sekä tutkinnon tuottamat pätevyydet (kompetenssit): Filosofian maisteri. 
Valvira voi hakemuksesta myöntää logopedian tieteenalan maisterin tutkinnon suorittaneelle oikeuden 
toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä (puheterapeuttina). 
3.Tutkinnon taso: Ylempi korkeakoulututkinto. 
4. Ohjelmakohtaiset valintakriteerit: www.opintopolku.fi 
5. Ohjelmakohtaiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen menettelyt: Opintojen ja muun 
osaamisen hyväksilukemisesta säädetyn yliopistolain (558/2009) sekä valtioneuvoston asetuksen 
yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaiset menettelyt. 
6. Ohjelman profiili: Akateeminen ja työelämäorientoitunut profiili. 
7. Keskeisimmät oppimistulokset/ koulutuksen tavoite: Logopedian maisteriohjelma antaa valmiudet 
toimia puheterapeuttina tai muuna puheen, kielen, ihmisäänen ja vuorovaikutuksen asiantuntijana. 
Ohjelma antaa myös valmiudet hakeutua logopedian tai sen lähitieteiden jatko-opintoihin. Logopedian 
kandi- ja maisteriohjelman suorittanut voi hakea oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon 
ammattihenkilönä, puheterapeuttina. Maisteriohjelma jatkaa kandiohjelmassa aloitettuja teoria-, metodi- 
ja kliinisten opintojen jatkumoita sekä syventää aineopinnoissa hankittua logopedista osaamisperustaa.  
Maisteriohjelmassa opiskelija saa myös valmiudet laajentaa ja syventää osaamistaan ja tietoperustaansa 
myöhemmin työelämässä tarpeen mukaan. Maisteriohjelmassa tehdään pro gradu -tutkielma ja neljän 
kuukauden mittainen kliininen harjoittelujakso puheterapiapalveluja tuottavassa sosiaali- ja 
terveydenhuollon yksikössä.  

Logopedian koulutuksesta filosofian maisterin (FM) tutkinnon suorittanut henkilö 

 on puheen, kielen, ihmisäänen, vuorovaikutuksen, syömis- ja nielemistoimintojen sekä niiden 
häiriöiden ja kuntoutuksen asiantuntija 

 tuntee syvällisesti logopedian keskeiset käsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät 
 osaa tuottaa uutta logopedista tietoa ja hänellä on valmiudet toimia tiedeyhteisössä 
 hallitsee kriittisen ajattelun, argumentaation ja ongelmanratkaisun taidot 
 hallitsee hyvät akateemisen asiantuntijan viestintä- ja vuorovaikutustaidot 
 osaa soveltaa logopedista tietoa puheterapiatyön eri osa-alueilla ja muissa asiantuntijatehtävissä 
 osaa toimia kliinisessä työssä näyttöön perustuvan toiminnan periaatteiden mukaisesti 
 hallitsee monipuoliset vuorovaikutustaidot ja osaa käyttää niitä kliinisessä työssä asiakkaan kanssa 

sekä moniammatillisessa yhteistyössä 
 tuntee terveydenhuollon ammattihenkilön vastuut ja velvollisuudet ja osaa toimia eettisesti 

kestävällä tavalla 
 osaa arvioida ja kehittää omaa ammattitaitoaan ja asiantuntijuuttaan 

8. Valmistuneiden työnkuvat ja sektorit (esimerkkejä): Logopedian koulutus antaa opiskelijalle sellaiset 
tiedot ja taidot, että hän kykenee valmistuttuaan toimimaan itsenäisesti puheterapeutin tehtävissä ja 
muissa puheen, kielen ja vuorovaikutuksen asiantuntijatehtävissä. 
9. Jatko-opintovaihtoehdot/-mahdollisuudet: Ylemmän korkeakoulututkinnon suoritettuaan voi hakea 
tohtorikoulutukseen niin Helsingin yliopistoon kuin muihin kansainvälisiin huippuyliopistoihin. 
10. Työelämäjakso/Pakollinen tai vapaaehtoinen työharjoittelu: Tutkintoon kuuluu 4 kuukauden 
mittainen harjoittelun puheterapiapalveluja tuottavassa sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä alansa 
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hyvin tuntevan puheterapeutin ohjauksessa. 
11. Kansainvälistymisjakso: Vaihto-opiskelun tarjoamat mahdollisuudet. 

12. Koulutusohjelman rakenne:  

LOGM-550 Logopedia, syventävät opinnot    65 op 
LOGM-507 Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op 
LOGM-510 Logopedisen tutkimuksen erityiskysymyksiä 15 op 
Osakokonaisuus koostuu kolmesta vaihtoehtoisesta opintojaksosta, kukin laajuudeltaan 5 op 
LOGM-508 Kirjallinen kuulustelu 5 op 
LOGM-503 Valinnaiset metodiopinnot 5 op  
LOGM-509 Graduseminaari 5 op 
LOGM-505 Pro gradu tutkielma 30 op 
LOGM-506 Kypsyysnäyte (maisterin tutkinto) 0 op 

LOGM-070 Logopedia, syventävät kliiniset taidot I–III     35 op 
LOGM-071 Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot I 5 op 
LOGM-072 Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot II 5 op 
LOGM-073 Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot III 25 op 

Vapaasti valittavat opinnot     20 op 
Vapaasti valittavina opintoina voi suorittaa myös 
LOGM-600 Kansainvälisten opintojen kokonaisuus, logopedia 

Muihin opintoihin integroidut osat 
Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) 0 op 

 Integroitu opintojaksoon LOGM-509 Graduseminaari 5 op. 
 Opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman maisteriopintojen ensimmäisellä periodilla. 

Yliopiston oma opiskelijapalaute 0 op 
 Opiskelija vastaa palautekyselyyn 4. opiskeluvuoden / maisteriopintojen 1. vuoden keväällä. 

 
13. Arviointikäytännöt: - 
14. Valmistumiskäytännöt ja kriteerit: - 
15. Opiskelun pää- tai sivutoimisuus sekä mahdollinen etäopiskelu: Opiskelu on päätoimista. Etäopiskelu 
ei ole mahdollista. 
16. Opiskelijapalautteen keräämisen ja käsittelyn käytännöt: Opintojaksoilta kerätään opiskelijapalauteet, 
jotka käsitellään oppiaineen kokouksissa. 
17.Koulutusohjelman johtaja: Minna Laakso 
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LOGOPEDIAN MAISTERIOHJELMA    120 op 
 

Opintojaksokuvaukset logopedian koulutusohjelman vastuulla olevista opintojaksoista. 

 

LOGM-550 Logopedia, syventävät opinnot   65 op 
 

1. Opintokokonaisuuden nimi: Logopedia, syventävät opinnot 
Fördjupade studier i logopedi, Advanced studies in logopedics 
2. Opintokokonaisuuden tunniste: LOGM-550   
3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus: Opintokokonaisuudesta vastaa logopedian 
maisteriohjelma. Opintokokonaisuus on pakollinen kaikille logopedian maisteriohjelman opiskelijoille. 
Opintokokonaisuutta ei tarjota muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.  
4. Opintokokonaisuuden taso: Maisteritaso, EQF-taso 7. 
5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/-vaihe: Logopedian maisteriopintojen 1.-2.vuosi. 
6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella: Opintokokonaisuus 
järjestetään lukuvuoden 1.-4. opetusperiodeilla. 
7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä: 65 op 
8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja: Koulutusohjelman johtaja. 
9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet: Maisteriopinnoissaan opiskelija oppii lukemaan ja 
erittelemään kriittisesti logopedistä ja lähitieteenalojen tutkimusta sekä ymmärtämään tämän tutkimuksen 
yhteyksiä käytännön puheterapiatyöhön. Hän oppii tarkastelemaan näitä kysymyksiä myös oman 
tutkimuksensa keinoin. Maisteritutkinnon suoritettuaan logopedian opiskelijalla on valmius tehdä 
puheterapeutin työtä itsenäisesti. 
10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen: Määritellään maisteriopintojen opintojaksokuvauksissa. 
11. Opintokokonaisuuden sisältö:  
LOGM-507 Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op 
LOGM-510 Logopedisen tutkimuksen erityiskysymyksiä 15 op 
Osakokonaisuus koostuu kolmesta vaihtoehtoisesta opintojaksosta, kukin laajuudeltaan 5 op 
LOGM-508 Kirjallinen kuulustelu 5 op 
LOGM-503 Valinnaiset metodiopinnot 5 op  
LOGM-509 Graduseminaari 5 op 
LOGM-505 Pro gradu tutkielma 30 op 
LOGM-506  Kypsyysnäyte (maisterin tutkinto) 0 op 
12. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen: Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan siihen 
kuuluvien opintojaksojen opintopisteillä painotettuna keskiarvona. Kunkin opintojakson arvosana siis 
kerrotaan sen opintopistemäärällä ja näistä saatava summa jaetaan arvosteltujen opintojaksojen 
opintopistemäärällä. Arvosanaa laskettaessa ei huomioida hyväksytty/hylätty – arvioituja opintojaksoja. 
Ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvan pro gradu –tutkielman arvosanaa ei oteta huomioon 
laskettaessa syventävien opintojen kokonaisarvosanaa. Arvosteluasteikko 0-5. 
13. Opetuskieli: Suomi. 

 

Opintojaksot kuvauksineen 
 

1. Opintojakson nimi: Laadulliset tutkimusmenetelmät 
Kvalitativ analys, Qualitative analysis 
2. Opintojakson tunniste (koodi): LOGM-507 
3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus: Opintojaksosta vastaa logopedian maisteriohjelma. Opintojakso 
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kuuluu Logopedia, syventävät opinnot -opintokokonaisuuden metodiopintoihin. Laadulliset 
tutkimusmenetelmät -opintojakso on pakollinen kaikille logopedian maisteriohjelman opiskelijoille. 
Opintojaksoa ei tarjota muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.  
4. Opintojakson taso: Maisteritaso, EQF-taso 7. 
5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe: Logopedian maisteriopintojen 1. vuosi. 
6. Opintojakson järjestämisajakohta: Opintojakso järjestetään vuosittain lukuvuoden 2. ja  3. periodin 
aikana. 
7. Opintojakson laajuus opintopisteinä: 5 op 
8. Opintojaksosta vastaava opettaja: Logopedian yliopistonlehtori. 
9. Opintojakson osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija  

 tuntee laadullisen tutkimuksen peruskäsitteet ja -menetelmät,  
 osaa käyttää ainakin yhtä laadullista analyysimenetelmää,  
 tuntee laadullisia menetelmiä käyttämällä saatuja keskeisiä tutkimustuloksia. 

 
10. Opintojakson suoritustapa: Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Ennen opintojakson alkamista 
opiskelijan tulee suorittaa opintojakson alkutentti, joka pohjaa seuraavaan teokseen: Eskola, J. & Suoranta, 
J. 2015. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino (e-kirjana). Suoritettu alkutentti on 
edellytyksenä opintojaksolle pääsemiselle. Opintojakson alkutentti suoritetaan opintojaksoa edeltävällä 
syyslukukaudella yleisenä tenttipäivänä (kaksi tenttimahdollisuutta, päivät ilmoitetaan erikseen). Tenttiin 
ilmoittaudutaan WebOodissa. Tarkistathan tenttiin ilmoittautumisen jälkeen, että ilmoittautumisesi on 
rekisteröity WebOodin ”Ilmoittautumiset” osiosta. Alkutentin suorittamisen jälkeen pidettävällä 
opintojaksolla harjoitellaan havaintojen tekemistä laadullisista aineistoista ja tehdään itsenäisiä 
harjoitustehtäviä. 
11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen: Logopedian perusopinnot, LOGK-213 Puhe- ja 
videoaineistojen notaation harjoituskurssi. 
12. Suositeltavat valinnaiset opinnot: - 
13. Opintojakson sisältö:  

 laadullisen tutkimuksen peruskäsitteet ja –menetelmät, 
 keskustelunanalyysin perusteet. 

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus (soveltuvin osin): 
 Eskola, J. & Suoranta, J. 2015. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino (e-kirjana) 
 Tainio, L. (toim.). 1997. Keskustelunanalyysin perusteet. Tampere: Vastapaino. 
 Stevanovic, M. & Lindholm, C. (toim.). 2016. Keskustelunanalyysi. Kuinka tutkia sosiaalista 

toimintaa ja vuorovaikutusta, Osa I: Sosiaalisen vuorovaikutuksen resursseja. Tampere: Vastapaino. 
 Haddington, P. & L. Kääntä, L. 2011. Johdanto multimodaaliseen vuorovaikutukseen. Kirjassa P. 

Haddington & L. Kääntä (toim.) Kieli, keho ja vuorovaikutus. Multimodaalinen näkökulma 
sosiaaliseen toimintaan. Helsinki: SK. 

15.Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät: Alkutentin suorittaminen, aktiivinen läsnäolo 
opintojaksolla ja opintojaksoon sisältyvien harjoitustöiden aktiivinen työstäminen.  
16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko: Opintojaksolla tehtävät harjoitustyöt 
arvioidaan asteikolla 0-5. Alkutentti muodostaa 40% opintojakson arvosanasta. Loppuarvosana määräytyy 
opintojaksolla suoritettavien harjoitustehtävien ja osallistumisen perusteella. 
17. Opetuskieli: Suomi. 

 

1. Opintojakson nimi (osakokonaisuus): Logopedisen tutkimuksen erityiskysymyksiä 
Speciella frågor inom logopedisk forskning, Research questions in logopedics  
2. Opintojakson tunniste: LOGM-510 
3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus: Osakokonaisuudesta vastaa logopedian maisteriohjelma. 
Osakokonaisuus kuuluu Logopedia, syventävät opinnot –opintokokonaisuuteen. Osakokonaisuus on 
pakollinen kaikille logopedian maisteriohjelman opiskelijoille. Osakokonaisuutta ei tarjota muiden 
koulutusohjelmien opiskelijoille.  
4. Opintojakson taso: Maisteritaso, EQF-7. 
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5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe: Logopedian maisteriopintojen aikana. 
6. Opintojakson järjestämisajankohta: Opintojaksoja järjestetään vuosittain. 
7. Opintojakson laajuus opintopisteinä: 15 op 
8. Opintojaksosta vastaava opettaja: Logopedian professori tai yliopistonlehtori. 
9. Opintojakson osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija  

 hallitsee syventävää tietoa logopedian tutkimuksen osa-alueista sekä niiden teoreettisista 
lähtökohdista ja metodisista ratkaisuista, 

 osaa eritellä kriittisesti logopedistä tutkimusta ja ymmärtää logopedisen tutkimuksen yhteyksiä 
käytännön puheterapiatyöhön. 

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan tietoa ja ymmärrystä puheen, kielen ja kommunikoinnin 
sekä niiden häiriöiden tutkimuksen eri alueilta. 
10. Opintojakson suoritustapa: Osakokonaisuus sisältää kolme vaihtuva-alaista 5 op:n opintojaksoa 
puheen, kielen ja kommunikoinnin ja niiden häiriöiden tutkimuksen eri alueilta. Osakokonaisuuden 
kolmesta 5 op:n osasuorituksesta yksi voi olla osallistumista tieteellisiin päiviin tai koulutustilaisuuksiin ja 
oppimispäiväkirjan tai esseen kirjoittamista sen pohjalta TAI itsenäinen kirjallisuuteen perustuva essee TAI 
kirjatentti TAI toisen maisteriohjelman soveltuva opintojakso TAI lääketieteellisen tiedekunnan yhteisten 
toukokuun syventävien opintojaksojen tai muita tiedekunnan järjestämien syventävien tai niitä vastaavien 
opintojaksojen suorittamista. Muista kuin logopedian järjestämien opintojaksojen suorituksista sovitaan 
professorin tai yliopistonlehtorin kanssa etukäteen. Muut osakokonaisuuden osasuoritukset (5 op ja 5 op) 
suoritetaan logopedian tarjoamina opintojaksoina osallistumalla opetukseen ja ryhmätehtäviin sekä 
tekemällä kirjallinen työ, kuulustelu tai essee.  
11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen: Kielelliset häiriöt –osakokonaisuuden opintojaksot,  
Logopedinen arviointi ja kuntoutuksen vaikuttavuus –osakokonaisuuden opintojaksot. 
12. Suositeltavat valinnaiset opinnot: Ilmoitetaan kunkin opintojakson yhteydessä. 
13. Opintojakson sisältö: Syventävää tietoa logopedisen tutkimuksen eri osa-alueista. 
14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus: Ilmoitetaan kunkin opintojakson yhteydessä. 
15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät: Ilmoitetaan kunkin opintojakson yhteydessä. 
16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko: Arvosteluasteikko 0-5. 
17. Opetuskieli: Suomi tai englanti. 

 
1. Opintojakson nimi: Logopedisen tutkimuksen erityiskysymyksiä (vapaavalintainen) 
Speciella frågor inom logopedisk forskning (valfri), Research questions in logopedics (optional) 
2. Opintojakson tunniste: LOGM-511 
3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus: Opintojaksosta vastaa logopedian maisteriohjelma. Opintojakso 
kuuluu Logopedia, syventävät opinnot -opintokokonaisuuteen ja sen sisällä Logopedisen tutkimuksen 
erityiskysymyksiä -osakokonaisuuteen. Logopedisen tutkimuksen erityiskysymyksiä (vapaavalintainen) –
opintojakso on vaihtoehtoinen kaikille logopedian maisteriohjelman opiskelijoille. Opintojaksoa ei tarjota 
muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. 
4. Opintojakson taso: Maisteritaso, EQF-7. 
5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe: Logopedian maisteriopintojen aikana. 
6. Opintojakson järjestämisajankohta: Opintojakso järjestetään vuosittain. 
7. Opintojakson laajuus opintopisteinä: 5 op 
8. Opintojaksosta vastaava opettaja: Logopedian professori tai yliopistonlehtori. 
9. Opintojakson osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija  

 hallitsee syventävää tietoa logopedian tutkimuksen osa-alueista sekä niiden teoreettisista 
lähtökohdista ja metodisista ratkaisuista, 

 osaa eritellä kriittisesti logopedistä tutkimusta ja ymmärtää logopedisen tutkimuksen yhteyksiä 
käytännön puheterapiatyöhön.  

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan tietoa ja ymmärrystä puheen, kielen ja kommunikoinnin 
ja niiden häiriöiden tutkimuksen eri alueilta. 
10. Opintojakson suoritustapa: Opintojakso puheen, kielen ja kommunikoinnin ja niiden häiriöiden 
tutkimuksen eri alueilta. Osallistuminen tieteellisiin päiviin tai koulutustilaisuuksiin ja oppimispäiväkirjan tai 
esseen kirjoittaminen sen pohjalta TAI itsenäinen kirjallisuuteen perustuva essee TAI kirjatentti TAI toisen 
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maisteriohjelman soveltuva opintojakso TAI lääketieteellisen tiedekunnan yhteisten toukokuun syventävien 
opintojaksojen tai muu tiedekunnan syventävien tai niitä vastaavien opintojaksojen suorittaminen. Muista 
kuin logopedian järjestämien opintojaksojen suoritustavoista sovitaan professorin tai yliopistonlehtorin 
kanssa etukäteen. 
11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen: Kielelliset häiriöt –osakokonaisuuden opintojaksot, 
Logopedinen arviointi ja kuntoutuksen vaikuttavuus –osakokonaisuuden opintojaksot.  
12. Suositeltavat valinnaiset opinnot: -  
13. Opintojakson sisältö: Syventävää tietoa logopedisen tutkimuksen eri osa-alueista. 
14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson yhteydessä tai sovitaan erikseen. 
15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät: -  
16. Arviointimenetelmät ja kriteerit sekä arvosteluasteikko: Arvosteluasteikko 0-5. 
17. Opetuskieli: Suomi tai englanti. 

 

1. Opintojakson nimi: Musiikki puheterapiassa 
Musik i talterapi, Music in rehabilitation of speech and language 
2. Opintojakson tunniste: LOGM-512 
3. Opintojakson pakollisuus / valinnaisuus: Opintojaksosta vastaa logopedian maisteriohjelma. 
Opintojakso kuuluu Logopedia, syventävät opinnot -opintokokonaisuuteen ja sen sisällä Logopedisen 
tutkimuksen erityiskysymyksiä -osakokonaisuuteen. Musiikki puheterapiassa –opintojakso on 
vaihtoehtoinen kaikille logopedian maisteriohjelman opiskelijoille. Opintojaksoa ei tarjota muiden 
koulutusohjelmien opiskelijoille. 
4. Opintojakson taso: Maisteritaso, EQF-7. 
5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe: Logopedian maisteriopintojen aikana. 
6. Opintojakson järjestämisajankohta: Opintojakso järjestetään lukuvuonna 2020-2021, syyslukukaudella 
1.-2. periodin aikana. Opintojakso on kertaluontoinen tai sitä ei järjestetä joka lukuvuosi. 
7. Opintojakson laajuus opintopisteinä: 5 op 
8. Opintojaksosta vastaava opettaja: Logopedian yliopistonlehtori. 
9. Opintojakson osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija  

 tunnistaa musiikkitoiminnan hyödyt puheen ja kielen eri häiriöalueilla, kielenkehityksen 
tukemisessa sekä kielellisten ja emotionaalisten ongelmien ennaltaehkäisyssä, 

 osaa soveltaa musiikkitoimintaa, erityisesti laulamista, artikulaatio- ja puhemotoristen, kielellisten, 
autisminkirjon ja neurologisten häiriöiden, kehitysvammaisten lasten ja kuulon kuntoutuksessa, 
prosodian (sanapainojen ja tunneprosodian) havaitsemisen parantamisessa, vanhemman ja lapsen 
vuorovaikutuksen tukemisessa ja kielellisten ja emotionaalisten ongelmien ennaltaehkäisyssä. 

10. Opintojakson suoritustapa: Ennakkotehtävien palautus sekä tentti. Ennakkotehtävät ilmoitetaan 
opintojakson Moodle-alueella viimeistään 1 viikkoa ennen kutakin lähiopetuskertaa. Luennoilla 
edellytetään vähintään 75%:n läsnäoloa. Jos poissaolojen määrä ylittää määritellyn rajan, opiskelijan tulee 
sopia opintojakson opettajan kanssa korvaavien tehtävien suorittamisesta.   
11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen: Kielelliset häiriöt –osakokonaisuuden opintojaksot, 
Logopedinen arviointi ja kuntoutuksen vaikuttavuus –osakokonaisuuden opintojaksot. Opintojaksolle 
voidaan ottaa maksimissaan 40 opiskelijaa. Jos opintojaksolle ilmoittautuneita on enemmän kuin sille 
määritelty maksimiosallistujamäärä, opintojaksolle hyväksytään suoritettujen logopedian opintojen 
mukaan seuraavin kriteerein. Ensimmäiseksi opintojaksolle hyväksytään logopedian maisteriohjelman 
opiskelijat, joilla on suoritettu kandidaatin tutkinto rekisteröitynä ja joilla on suorittamatta Logopedisen 
tutkimuksen erityiskysymyksiä –osakokonaisuuden opintoja. Mikäli maksimiosallistujamäärä ei täyty 
maisteriohjelman opiskelijoista, toiseksi opintojaksolle hyväksytään vaaditut edeltävät opinnot 
suorittaneista kandiohjelman opiskelijoista ne, joilla on eniten rekisteröityjä opintopisteitä logopedian 
opinnoista ja joilla on suorittamatta Logopedisen tutkimuksen erityiskysymyksiä –osakokonaisuuden 
opintoja. Jos opiskelijoilla on yhtä paljon rekisteröityjä opintopisteitä logopedian opinnoista, hyväksyttävät 
osallistujat arvotaan heidän joukostaan. 
12. Suositeltavat valinnaiset opinnot: -  
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13. Opintojakson sisältö: Lähiopetus, videot (mm. YouTubesta), verkkoaineistoihin ja musiikkisovelluksiin 
perehtyminen, aktivoivat menetelmät sisältäen musiikkiharjoitteita, kirjallisuuden lukeminen, 
ennakkotehtävät ja tentti. 
14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus (soveltuvin osin): 

 Niemitalo-Haapola, E., Sini Haapala, S. & Ukkola, S. (Toim.) (2020). Lapsen kielenkehitys. 
Vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys. Jyväskylä, PS-kustannus. 

 Torppa, R., & Lonka, E. (Toim.) (2014). Laulun ja soiton siivin puheen ja musiikin maailmaan. 
Helsinki, Lindforsin säätiö. 

 Muu opettajan valitsema kirjallisuus. 
15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät: Oheiskirjallisuuden lukeminen, aktiivinen 
osallistuminen lähiopetukseen. 
16. Arviointimenetelmät ja kriteerit sekä arvosteluasteikko: Arvosana muodostuu tenttiarvosanasta. 
Arvosteluasteikko 0-5. Kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien ennakkotehtävien palauttamista. 
17. Opetuskieli: Suomi. 
 

1. Opintojakson nimi: Kansainvälisiä näkökulmia monikielisyyteen ja –kulttuurisuuteen 
Internationella perspektiv på flerspråkighet och multikulturalism, International perspectives on 
multilingualism and multiculturalism 
2. Opintojakson tunniste: LOGM-513 
3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus: Opintojaksosta vastaa logopedian maisteriohjelma. Opintojakso 
kuuluu Logopedia, syventävät opinnot -opintokokonaisuuteen ja sen sisällä Logopedisen tutkimuksen 
erityiskysymyksiä -osakokonaisuuteen. Kansainvälisiä näkökulmia monikielisyyteen ja –kulttuurisuuteen –
opintojakso on vaihtoehtoinen kaikille logopedian maisteriohjelman opiskelijoille. Opintojaksoa ei tarjota 
muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. 
4. Opintojakson taso: Maisteritaso, EQF-7. 
5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe: Logopedian maisteriopintojen aikana. 
6. Opintojakson järjestämisajankohta: Opintojakso järjestetään lukuvuonna 2020-2021, kevätlukukaudella 
3.-4. periodin aikana. Opintojakso on kertaluontoinen tai sitä ei järjestetä joka lukuvuosi. 
7. Opintojakson laajuus opintopisteinä: 5 op 
8. Opintojaksosta vastaava opettaja: Logopedian yliopistonlehtori. 
9. Opintojakson osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija  

 hallitsee syventävää tietoa monikielisyyden ja -kulttuurisuuden osa-alueista sekä niiden 
teoreettisista lähtökohdista ja metodisista ratkaisuista,  

 osaa eritellä kriittisesti aiheeseen liittyvää tutkimusta ja ymmärtää logopedisen näkökulman 
monikielisessä ja -kulttuurisessa kontekstissa,  

 osaa toimia kansainvälisessä logopedisessa asiantuntijavuorovaikutuksessa. 
10. Opintojakson suoritustapa: Opintojakso toteutetaan yhdessä yhdysvaltalaisen Molloy Collegen 
Communication Sciences and Disorders -laitoksen kanssa. Osallistuminen opetukseen, verkko-
opetustapahtumiin ja ryhmätehtäviin sekä oppimispäiväkirja tai essee. 
11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen: Kielelliset häiriöt –osakokonaisuuden opintojaksot, 
Logopedinen arviointi ja kuntoutuksen vaikuttavuus –osakokonaisuuden opintojaksot, LOGK-241 
Monikielisyys ja –kulttuurisuus. Opintojaksolle voidaan ottaa maksimissaan 30 opiskelijaa. Jos 
opintojaksolle ilmoittautuneita on enemmän kuin sille määritelty maksimiosallistujamäärä, opintojaksolle 
hyväksytään suoritettujen logopedian opintojen mukaan seuraavin kriteerein. Ensimmäiseksi opintojaksolle 
hyväksytään logopedian maisteriohjelman opiskelijat, joilla on suoritettu kandidaatin tutkinto 
rekisteröitynä ja joilla on suorittamatta Logopedisen tutkimuksen erityiskysymyksiä –osakokonaisuuden 
opintoja. Mikäli maksimiosallistujamäärä ei täyty maisteriohjelman opiskelijoista, toiseksi opintojaksolle 
hyväksytään vaaditut edeltävät opinnot suorittaneista kandiohjelman opiskelijoista ne, joilla on eniten 
rekisteröityjä opintopisteitä logopedian opinnoista ja joilla on suorittamatta Logopedisen tutkimuksen 
erityiskysymyksiä –osakokonaisuuden opintoja. Jos opiskelijoilla on yhtä paljon rekisteröityjä opintopisteitä 
logopedian opinnoista, hyväksyttävät osallistujat arvotaan heidän joukostaan. 
12. Suositeltavat valinnaiset opinnot: - 
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13. Opintojakson sisältö: Syventävää tietoa logopedisen tutkimuksen eri osa-alueista. 
14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus:  

 Hyter, Y. D., & Salas-Provance, M. B. (2019). Culturally Responsive Practices in Speech, Language 
and Hearing Sciences. San Diego: Plural Publishing. 

 Muu opettajan ilmoittama kirjallisuus. 
15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät: Aktiivinen läsnäolo ryhmäopetuksessa, verkko-
opetustapahtumissa sekä ryhmätehtävissä. 
16. Arviointimenetelmät ja kriteerit sekä arvosteluasteikko: Arvosteluasteikko 0-5. 
17. Opetuskieli: Suomi ja englanti. 
 

1. Opintojakson nimi: Kirjallinen kuulustelu 
Litteraturtentamen, Written examination  
2. Opintojakson tunniste: LOGM-508 
3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus: Opintojaksosta vastaa logopedian maisteriohjelma. Opintojakso 
kuuluu Logopedia, syventävät opinnot -opintokokonaisuuteen. Kirjallinen kuulustelu on pakollinen kaikille 
logopedian maisteriohjelman opiskelijoille. Opintojaksoa ei tarjota muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. 
4. Opintojakson taso: Maisteritaso, EQF 7.  
5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe: Logopedian maisteriopintojen syventävien opintojen 
alussa. 
6. Opintojakson järjestämisajankohta: Kirjallinen kuulustelu järjestetään vuosittain lukuvuoden kaikkien 
periodien aikana. 
7. Opintojakson laajuus opintopisteinä: 5 op 
8. Opintojaksosta vastaava opettaja: Logopedian yliopistonlehtori. 
9. Opintojakson osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan tietoa ja ymmärrystä 
puheen, kielen ja vuorovaikutuksen ja niiden häiriöiden eri alueilta sekä laajentaa opiskelijan ymmärrystä 
logopedian tieteenalasta. 
10. Opintojakson suoritustapa: Opintojakso toteutetaan kirjallisena kuulusteluna. 
11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen: Kandidaatin tutkinto. 
12. Suositeltavat valinnaiset opinnot: - 
13. Opintojakson sisältö: Opiskelija perehtyy valitsemaansa tieteelliseen kirjallisuuteen. 
14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus: Opiskelija valitsee annetusta luettelosta kolme teosta, yhden 
kustakin ryhmästä I-III. Opiskelija ilmoittaa tenttimänsä kirjallisuuden (tekijän(t) ja teoksen nimen) 
ilmoittautumisen yhteydessä.   
I ryhmä (valitaan yksi näistä):   

 Nelson, K. (1996/1998). Language in Cognitive Development. Cambridge: Cambridge University 
Press.  

 Grove, N. & Launonen, K. (toim.) (2019). Manual Sign Acquisition in Children with Developmental 
Disabilities. New York: Nova Science Publishers. Osat I, II, IV ja V. 

II ryhmä (valitaan yksi näistä):   
 Heather Harris Wright (2016). Cognition, Language and Aging. Amsterdam/Philadelphia: John 

Benjamins. 
 Code, C., & Freed, D. B. (2015). The Science of Aphasia Rehabilitation. London: Routledge.  

III ryhmä (valitaan yksi näistä):  
 Kemmerer,D. (2015): Cognitive Neuroscience of Language. New York: Psychology Press. Luvut 1-2, 

5-8, 10-16. 
 Schwieter, J. W., & Paradis, M. (2019). The Handbook of the Neuroscience of Multilingualism. 

Hoboken: Wiley-Blackwell. Luvut 1, 2, 4, 9-11, 14, 15, 18, 20, 26, 27, 30, 32, 34, 36.  
15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät: - 
16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko: Kuhunkin kirjaan laadittu vastaus arvioidaan 
arvosteluasteikolla 0–5. Kokonaisarvosana määräytyy vastausten keskiarvosta. Arvosteluasteikko 0-5. 
Kirjallista kuulustelua ei voi suorittaa eikä uusia yksi teos kerrallaan. 
17. Opetuskieli: Suomi. 
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1.Opintojakson nimi: Valinnaiset metodiopinnot 
Valfria metodstudier, Optional method studies  
2. Opintojakson tunniste: LOGM-503 
3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus: Opintojakso kuuluu Logopedia, syventävät opinnot –
opintokokonaisuuteen. Valinnaiset metodiopinnot –opintojakso on pakollinen kaikille logopedian 
maisteriohjelman opiskelijoille. Opintojaksoa ei tarjota muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. 
4. Opintojakson taso: Maisteritaso, EQF 7. 
5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe: Logopedian maisteriopintojen 1. vuosi. 
6. Opintojakson järjestämisajankohta: Opiskelijat hakevat itselleen sopivan opintojakson, jonka voivat 
suorittaa muiden opintojensa kannalta mielekkäänä ajankohtana (ks. myös ”Opintojakson suositeltu 
suoritusajankohta/-vaihe” ja ”Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen”). 
7. Opintojakson laajuus opintopisteinä: 5 op 
8. Opintojaksosta vastaava opettaja: Logopedian professori. 
9. Opintojakson osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pro gradu -tutkimuksensa 
analyysimenetelmän tai muun logopedisen tutkimuksen tyypillisen metodin ja osaa soveltaa sen käyttöä 
ohjattuna. 
10. Opintojakson suoritustapa: Opiskelijat hakevat pro gradu -työnsä kannalta mielekkään 
metodikoulutuksen yliopiston koulutusohjelmien tarjonnasta. 
11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen: Kandidaatin tutkinto. 
Lisätiedot: Opintojakson sisältö, kirjallisuus ja arviointi määritellään sen opintojakson kuvauksessa, jonka 
opiskelija valitsee valinnaiseksi metodiopinnoiksi. 

 

1. Opintojakson nimi: Tilastotieteen jatkokurssi logopedian opiskelijoille 
Försättningskurs i statistik, Second Course in Statistics 
2. Opintojakson tunniste (koodi): LOGM-531 
3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus: Opintojaksosta vastaa logopedian maisteriohjelma. Opintojakso 
kuuluu Logopedia, syventävät opinnot –opintokokonaisuuden valinnaisiin metodiopintoihin. Tilastotieteen 
jatkokurssi logopedian opiskelijoille –opintojakso on valinnainen kaikille logopedian maisteriohjelman 
opiskelijoille. Opintojaksoa ei tarjota muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. 
4. Opintojakson taso: Maisteritaso, EQF 7. 
5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe: Maisteriopintojen aikana.  
6. Opintojakson järjestämisajankohta: Opintojakso järjestetään lukuvuonna 2020-2021, kevätlukukaudella 
3. periodin aikana. Opintojakso on kertaluontoinen tai sitä ei järjestetä joka lukuvuosi. 
7. Opintojakson laajuus opintopisteinä: 5 op 
8. Opintojaksosta vastaava opettaja: Logopedian yliopistonlehtori 
9. Opintojakson osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 hallitsee kurssilla opetettavien tilastollisten menetelmien perusteet, 
 osaa soveltaa opittua tietoa tutkielmia tehdessään, lukiessaan tieteellisiä tutkimusraportteja ja 

tulkitessaan logopedisten arviointimenetelmien käsikirjoja. 
10. Opintojakson suoritustapa: Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Opintojaksolla tarkastellaan mm. 
seuraavia asioita: puuttuvien arvojen käsittely, moni-imputointi, muuttujanmuunnokset, aineiston 
normalisointi, post hoc -vertailut, kontrastivertailut, testin voimakkuus, efektikoko, tutkimusten 
toistettavuuteen liittyvät asiat ja mittausteoria (reliabiliteetti, validiteetti, sensitiivisyys, spesifisyys, 
mittauksen keskivirhe), Chebyshevin epäyhtälö, logistinen regressio, monimuuttujaregression sovellukset, 
varianssianalyysin sovellukset sekä kovarianssianalyysi. 
11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen: Kandidaatin tutkinto. Opintojaksolle voidaan ottaa 
maksimissaan 30 opiskelijaa. Jos opintojaksolle ilmoittautuneita on enemmän kuin sille määritelty 
maksimiosallistujamäärä, opiskelijat hyväksytään opintojaksolle suoritettujen logopedian opintojen mukaan 
seuraavin kriteerein. Ensimmäiseksi opintojaksolle hyväksytään logopedian maisteriohjelman opiskelijat, 
joilla on suoritettu kandidaatin tutkinto rekisteröitynä ja joilla on suorittamatta maisteriopintojen 
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valinnaiset metodiopinnot. Mikäli maksimiosallistujamäärä ei täyty maisteriohjelman opiskelijoista, 
opintojaksolle hyväksytään kandiohjelman opiskelijoita opintopistejärjestyksessä siten, että ne, joilla on 
eniten suoritettuja ja rekisteröityjä logopedian opintojen opintopisteitä, hyväksytään ensin. Lisäksi tulee 
olla suoritettuna LOGK-211 Tilastotieteen perusteet logopedian opiskelijoille -opintojakso ja suorittamatta 
logopedian maisteriopintojen valinnaiset metodiopinnot. 
12. Suositeltavat valinnaiset opinnot: - 
13. Opintojakson sisältö: Luento- ja harjoitusopintojakso, jolla syvennetään ja laajennetaan LOGK-211 
Tilastotieteen perusteet logopedian opiskelijoille –opintojaksolla opetettuja asioita. 
14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus (soveltuvin osin): 

 Nummenmaa, L. 2009 tai uudempi. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Helsinki: 
Sanoma Pro. 

 Metsämuuronen, Jari. 2006 tai uudempi painos. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 
Vaajakoski: Gummerus Kirjapaino Oy. 

 Muu opettajan ilmoittama kirjallisuus. 
15. Osaamista tukevat aktiviteetit: Opiskelija on aktiivisesti läsnä opintojaksolla ja tekee opintojaksolla 
annetut harjoitustyöt.  
16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko: Arvosteluasteikko 0-5. 
17. Opetuskieli: Suomi. 
 

1. Opintojakson nimi: Graduseminaari 
Magistersavhandlingens seminarium, Master´s thesis seminar 
2. Opintojakson tunniste: LOGM-509 
3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus: Opintojaksosta vastaa logopedian maisteriohjelma. Opintojakso 
kuuluu Logopedia, syventävät opinnot –opintokokonaisuuteen. Graduseminaari on pakollinen kaikille 
logopedian maisteriohjelman opiskelijoille. Opintojaksoa ei tarjota muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.  
4. Opintojakson taso: Maisteritaso, EQF 7. 
5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe: Logopedian maisteriopintojen 1. vuosi. 
6. Opintojakson järjestämisajankohta: Opintojakso järjestetään vuosittain, syyslukukaudella 1.-2. periodin 
aikana. 
7. Opintojakson laajuus opintopisteinä: 5 op 
8. Opintojaksosta vastaava opettaja: Logopedian professori. 
9. Opintojakson osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 ymmärtää logopedisiä tutkimustyyppejä ja -asetelmia sekä hahmottaa tutkimuksen aineiston 
keruun, käsittelyn ja analyysin vaiheet sekä pro gradu -tutkielman rakenteen, 

 osaa laatia pro gradu -tutkielman tasoisen logopedisen tutkimuksen tutkimussuunnitelman, 
 tunnistaa, millaiset tutkimuseettiset periaatteet vaikuttavat logopediseen tutkimukseen ja osaa 

soveltaa tätä tietoa pro gradu -työnsä tutkimuslupien hakemiseen ja tutkimuksen tekemiseen, 
 voi alkaa työstää pro gradu -tutkielmaa graduinfossa valitsemastaan tutkimusaiheesta tehtyään 

ohjaussopimuksen graduohjaajan/ohjaajien kanssa.  
10. Opintojakson suoritustapa: Opintojakso toteutetaan kontaktiopetuksena ja opiskelijan itsenäisenä 
työskentelynä. Opintojaksoa ei voi suorittaa etäopintoina. Opintojakson suorittamiseksi edellytetään 
vähintään 90%:n läsnäoloa. Jos poissaolojen määrä ylittää määritellyn rajan, opiskelijan tulee sopia 
opintojakson opettajan kanssa korvaavien tehtävien suorittamisesta. 
11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen: Kandidaatin tutkinto. 
12. Suositeltavat valinnaiset opinnot: - 
13. Opintojakson sisältö: Seminaari, jossa perehdytään tieteellisen tutkimuksen käytäntöihin, logopedisiin 
tutkimusasetelmiin ja tutkimuksen vaiheisiin, pro gradu –tutkielman rakenteeseen sekä 
tutkimussuunnitelman tekemisen periaatteisiin ja logopedian tavallisiin tutkimuslupakäytäntöihin. 
Opintojakson aikana laaditaan yksilöllinen pro gradu -työn tutkimussuunnitelma. 
14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus: 

 Orlikoff, R., Schiavetti, N. & Metz, DE. (2014). Evaluating Research in Communicative Disorders, 
soveltuvin osin. 
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 Hirsjjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (uusin painos). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. soveltuvin 
osin.  

 Muu opettajan ilmoittama kirjallisuus. 
15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät: Opintojakson alussa pidettävään graduinfoon 
osallistuminen, opintojaksoon liittyvien tehtävien tekeminen, aktiivinen osallistuminen 
seminaaritapaamisiin ja niiden aikana käytyihin keskusteluihin. Oman tutkimussuunnitelman 
valmisteleminen ja esitteleminen seminaariryhmälle. Muiden opiskelijoiden tutkimussuunnitelmien 
aktiivinen vertaisarviointi keskustellen. 
16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko: Arvosteluasteikko hyväksytty–hylätty.   
17. Opetuskieli: Suomi. 
Lisätiedot: Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) sisältyy opintojaksoon LOGM-509 Graduseminaari. 
 

1. Opintojakson nimi: Pro gradu –tutkielma 
Magistersavhandling, Master´s thesis  
2. Opintojakson tunniste: LOGM-505 
3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus: Opintojaksosta vastaa logopedian maisterisohjelma. 
Opintojakso kuuluu Logopedia, syventävät opinnot -opintokokonaisuuteen. Pro gradu -tutkielma on 
pakollinen kaikille logopedian maisteriohjelman opiskelijoille. Opintojaksoa ei tarjota muiden 
koulutusohjelmien opiskelijoille. 
4. Opintojakson taso: Maisteritaso, EQF 7. 
5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe: Logopedian maisteriopintojen 1.-2. vuosi. 
6. Opintojakson järjestämisajankohta: Pro gradu –tutkielman aloittamista edeltää graduseminaari. Pro 
gradu –tutkielmaa työstetään ohjaajan vetämässä pienryhmässä, ja pienryhmätyöskentely ajoittuu 
maisteriopintojen 1. vuoden 3.-4. periodille. Yksilöllistä ohjausta tarjotaan koko pro gradu –prosessin ajan 
ohjaussopimuksessa määritellyllä tavalla. 
7. Opintojakson laajuus opintopisteinä: 30 op 
8. Opintojaksosta vastaava opettaja: Logopedian professori ja yliopistonlehtori. 
9. Opintojakson osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 tuntee syvällisesti jonkin logopedian osa-alueen tutkimusta, 
 hallitsee ainakin yhden tieteellisen tutkimusmenetelmän,  
 hallitsee akateemisen asiantuntijan kriittisen ajattelun ja argumentaation taidot, 
 osaa kirjoittaa tieteellisen raportin, 
 käydä tieteellistä keskustelua, 
 omaa valmiudet tuottaa uutta logopedistä tietoa tutkimuksen avulla, 
 osaa soveltaa tutkimuksen tekemisen periaatteita puheterapeutin kliinisessä työssä. 

10. Opintojakson suoritustapa: Opiskelijat tekevät tutkimuksen ja laativat tutkielman työskennellen 
itsenäisesti graduryhmän vertaistuen ja tarvittaessa yksilöohjauksen avulla.  
11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen: Kandidaatin tutkinto, tarvittavat teoria- ja metodiopinnot. 
12. Suositeltavat valinnaiset opinnot: - 
13. Opintojakson sisältö: Opiskelija tekee itsenäisesti, ohjausta saaden, empiirisen tai teoreettisen 
tieteellisen tutkimuksen ja kirjoittaa siitä pro gradu –tutkielman. Opiskelija esittelee oman työnsä 
gradututkielmien loppukongressissa. 
14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus: 

 Orlikoff, R., Schiavetti, N. & Metz, DE. (2014). Evaluating Research in Communicative Disorders, 
soveltuvin osin. 

 Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (uusin painos). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. soveltuvin 
osin.  

 Kielijelppi. http://www.kielijelppi.fi/  
 Lonka, I., Lonka, K., & Karvonen, P. (2006). Taitava kirjoittaja. Opiskelijan opas. Helsinki: Palmenia.  
 Hakala, J.T. (2008). Uusi graduopas. Melkein maisterin entistä ehompi niksikirja. Helsinki: 

Gaudeamus. 
 Muu gradun tekemistä tukeva kirjallisuus. 
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15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät: Vastuullinen itsenäinen työskentely, huolellinen 
valmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen gradupienryhmän vertaistyöskentelyyn sekä 
ohjauskeskusteluihin. 
16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko: Valmiin tutkielman arvioi kaksi tarkastajaa, 
joista toinen on tutkielman ohjaaja.  Arviointi tehdään pro gradu -tutkielman arviointilomakkeella 
tiedekunnassa sovituilla yhtenäisillä kriteereillä. Arviointiasteikko 0-5. 
17. Opetuskieli: Suomi. 
Lisätiedot: Tutkielmaan kuuluu myös kypsyysnäyte, joka on tutkielman äidinkielinen tiivistelmä. Tarkemmat 
ohjeet tutkielman tekoon löytyvät Opiskelijan ohjeista. 

 

LOGM-070 Logopedia, syventävät kliiniset taidot I-III  35 op 
 

1. Opintokokonaisuuden nimi: Logopedia, syventävät kliiniset taidot I-III 
Fördjupade kliniska färdigheter I-III i logopedi, Advanced clinical skills I-III in logopedics 
2. Opintokokonaisuuden tunniste: LOGM-070  
3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus: Opintokokonaisuudesta vastaa logopedian 
maisteriohjelma. Opintokokonaisuus on pakollinen logopedian maisteriohjelman opiskelijoille. 
Opintokokonaisuutta ei tarjota muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. 
4. Opintokokonaisuuden taso: Maisteritaso, EQF-taso 7. 
5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/-vaihe: Logopedian maisteriopintojen 1.vuosi. 
6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella: Opintokokonaisuus 
järjestetään lukuvuoden 1.-4. periodien aikana. 
7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä: 35 op 
8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja: Logopedian yliopistonlehtori ja yliopisto-opettaja. 
9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet: Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija 

 hallitsee perusvalmiudet työskennellä itsenäisesti puheterapeutin työssä sekä moniammatillisen 
työryhmän ja työyhteisön jäsenenä, 

 hallitsee ajantasaiset työn dokumentoinnin taidot, 
 osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa häiriöiden arvioinnissa, puheterapiatavoitteiden 

asettamisessa, kuntoutusmenetelmien valinnassa ja puheterapian toteuttamisessa, 
 tunnistaa haastavat kuntoutustilanteet ja niihin vaikuttavat tekijät, 
 osaa toimia ammattieettisesti kestävällä tavalla, 
 osaa arvioida ja kehittää omaa ammattitaitoaan ja asiantuntijuuttaan ja ymmärtää jatkuvan 

täydennyskouluttautumisen vaateen osana hyvän ammattitaidon ylläpitämistä. 
10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen: Kandidaatin tutkinto. 
11. Opintokokonaisuuden sisältö: LOGM-071 Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot I 5 op, LOGM-072 
Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot II 5 op, LOGM-073 Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot III 
25 op. 
12. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen: Opintokokonaisuus arvioidaan asteikolla 
hyväksytty–hylätty.  
13. Opetuskieli: Suomi. 

 

Opintojaksot kuvauksineen 
 

1. Opintojakson nimi: Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot I  
Talterapeutens fördjupade kliniska färdigheter I, Speechtherapist´s advanced clinical skills I 
2. Opintojakson tunniste: LOGM-071 
3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus: Opintojaksosta vastaa logopedian maisteriohjelma. Opintojakso 
kuuluu Logopedia, syventävät kliiniset taidot I-III –opintokokonaisuuteen. Puheterapeutin syventävät 
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kliiniset taidot I -opintojakso on pakollinen kaikille logopedian maisteriohjelman opiskelijoille. Opintojaksoa 
ei tarjota muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.  
4. Opintojakson taso: Maisteritaso, EQF 7. Opintojakso on osa logopedian syventäviä opintoja.  
5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe: Logopedian maisteriopintojen 1. vuosi. 
6. Opintojakson järjestämisajankohta: Opintojakso järjestetään vuosittain, syyslukukauden 2. periodin 
aikana.  
7. Opintojakson laajuus opintopisteinä: 5 op 
8. Opintojaksosta vastaava opettaja: Logopedian yliopistonlehtori ja/tai yliopisto-opettaja. 
9. Opintojakson osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla  

 on valmiuksia toimia haastavissa kuntoutustilanteissa,  
 on valmiuksia havaita kuntoutusta komplisoivia tekijöitä, 
 osaa yleistää jaksolla saamiaan tietoja 

o asiakashaastatteluun,  
o moniammatillisessa työryhmässä toimimiseen,  
o asiakkaiden ja heidän lähi-ihmistensä ohjaamiseen,  
o puheterapiavuorovaikutukseen (asiakkaiden ja heidän vanhempiensa, omaistensa ja 

muiden läheistensä kanssa)  
o sekä myöhempään puheterapeutin työhönsä. 

10. Opintojakson suoritustapa: Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Opintojakson suorittamiseksi 
edellytetään 90%:n läsnäoloa ryhmäopetuksessa. Jos poissaolojen määrä ylittää määritellyn rajan, 
opiskelijan tulee sopia opintojakson opettajan kanssa korvaavien tehtävien suorittamisesta. Opintojaksoon 
sisältyy portfolio. 
11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen: Kandidaatin tutkinto. Opintojaksolle voivat lukuvuonna 
2020-2021 osallistua myös ne maisterivaiheen opiskelijat, joiden kandivaiheen lyhyet kliiniset opintojaksot 
(LOGK-052 Puheterapeutin kliiniset taidot II 5 op ja/tai LOGK-053 Puheterapeutin kliiniset taidot III 5 op) 
eivät toteutuneet lukuvuonna 2019-2020 koronavirustilanteen vuoksi. Rikostaustaote tarkistetaan 
logopedian koulutusohjelmassa opiskelevilta (vuonna 2012 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilta) 
opiskelijoilta ennen LOGM-071 opintojaksoa. Opiskelija ei voi suorittaa maisteriopintoihin kuuluvia 
pakollisia asiakasharjoitteluja (LOGM-072 Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot II ja LOGM-073 
Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot III) ennen kuin hän on näyttänyt rikostaustaotteen tiedekunnassa 
ja näyttö on rekisteröity. 
12. Suositeltavat valinnaiset opinnot: - 
13. Opintojakson sisältö: Opintojaksolla syvennetään kliinisessä asiakastyössä tarvittavia haastattelu- ja 
ohjaustaitoja. Aiheita käsitellään ryhmäopetuksessa sekä videoanalyysien, kirjallisten tehtävien ja 
ryhmätehtävien avulla. Kurssiin sisältyy myös pienryhmäopetusta. Opintojaksolla saatetaan loppuun 
aineopintojen LOGK-061 Puheterapeutin kliiniset taidot I -opintojaksolla aloitettu ammatillinen portfolio. 
14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus:  

 Ilona Autti-Rämö, Anna-Liisa Salminen, Marketta Rajavaara, Aarne Ylinen (toim.) (2016) 
Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim. 

 McConaughy, S.H. (2013) Clinical interviews for children and adolescents, soveltuvin osin. Guilfrod 
Pres. 

 Sellman, J. & Tykkyläinen, T. (2017) Puheterapia. Vuorovaikutus muutoksen välineenä, soveltuvin 
osin. 

 Vehviläinen S. (2014) Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Helsinki: Gaudeamus. 
 Muu opintojakson opettajan suosittelema kirjallisuus. 

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät: Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen. 
16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko: Arvosteluasteikko hyväksytty – hylätty. 
Arvosana merkitään opintorekisteriin vasta kun portfolio on hyväksytysti palautettu. 
17. Opetuskieli: Suomi. 
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1. Opintojakson nimi: Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot II 
Talterapeutens fördjupade kliniska färdigheter II, Speechtherapist´s advanced clinical skills II 
2. Opintojakson tunniste: LOGM-072 
3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus: Opintojaksosta vastaa logopedian maisteriohjelma. Opintojakso 
kuuluu Logopedia, syventävät kliiniset taidot I-III –opintokokonaisuuteen. Puheterapeutin syventävät 
kliiniset taidot II -opintojakso on pakollinen kaikille logopedian maisteriohjelman opiskelijoille. Opintojaksoa 
ei tarjota muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.  
4. Opintojakson taso: Maisteritaso, EQF 7. Opintojakso on osa logopedian syventäviä opintoja. 
5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe: Logopedian maisteriopintojen 1. vuosi. 
6. Opintojakson järjestämisajankohta: Opintojakso järjestetään vuosittain, kevät- ja syyslukukaudella 1., 2., 
3. ja 4. periodin aikana. 
7. Opintojakson laajuus opintopisteinä: 5 op 
8. Opintojaksosta vastaava opettaja: Logopedian yliopistonlehtori ja yliopisto-opettaja. 
9. Opintojakson osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa näyttöön 
perustuvaa tietoa vaikeiden kommunikoinnin häiriöiden arvioinnissa, tavoitteiden asettamisessa, 
kuntoutusmenetelmien valinnassa ja puheterapian toteuttamisessa osana moniammatillista työryhmää.  
10. Opintojakson suoritustapa: Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena ja ohjattuna harjoitteluna. 
Opintojakson suorittamiseksi edellytetään 100%:n läsnäoloa ohjaajan kanssa sovituissa tilanteissa. Jos 
poissaolojen määrä ylittää määritellyn rajan, opiskelijan tulee sopia opintojakson opettajan kanssa 
korvaavien tehtävien suorittamisesta. Opintojaksoon sisältyy harjoittelukertomus.  
11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen: Kandidaatin tutkinto. Rikostaustaote tulee olla tarkistettu 
ennen opintojakson aloitusta.  
12. Suositeltavat valinnaiset opinnot: - 
13. Opintojakson sisältö: Harjoittelu, jossa opiskelija arvioi ja kuntouttaa ohjattuna asiakasta/asiakkaita, 
jo(i)lla on vaikea kehityksellinen kielihäiriö, afasia, äänihäiriö, nielemisvaikeus, kuulovamma tai vaikea 
neurologisperäinen kehityksellinen kommunikoinnin häiriö. 
14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus:  

 Autti-Rämö, I., Salminen, A-L., Rajavaara, M. & Ylinen, A. (toim.) (2016) Kuntoutuminen. Helsinki: 
Duodecim. 

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät: Itsenäinen perehtyminen harjoittelualueen 
arviointi- ja kuntoutusmenetelmiin. Vastuullinen, sitoutunut ja eettisiä periaatteita noudattava 
toimintatapa. 
16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko: Ohjaaja arvioi harjoittelun ja 
harjoittelukertomuksen Logopedian oppiaineen asettamien arviointikriteerien mukaisesti. Arviointikriteerit 
ovat Logopedian kliinisen opetuksen verkkosivuilla. Arvosteluasteikko hyväksytty–hylätty.  
17. Opetuskieli: Suomi. 

 

1. Opintojakson nimi: Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot III 
Talterapeutens fördjupade kliniska färdigheter III, Speechtherapist´s advanced clinical skills III 
2. Opintojakson tunniste: LOGM-073 
3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus: Opintojaksosta vastaa logopedian maisteriohjelma. Opintojakso 
kuuluu Logopedia, syventävät kliiniset taidot I-III –opintokokonaisuuteen. Puheterapeutin syventävät 
kliiniset taidot III -opintojakso on pakollinen kaikille logopedian maisteriohjelman opiskelijoille. 
Opintojaksoa ei tarjota muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.  
4. Opintojakson taso: Maisteritaso, EQF 7. Opintojakso on osa logopedian syventäviä opintoja. 
5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe: Logopedian maisteriopintojen 1.-2. vuosi. 
6. Opintojakson järjestämisajankohta: Opintojakso järjestetään vuosittain, syys- ja kevätlukukaudella 1., 2., 
3. ja. 4. periodien aikana. 
7. Opintojakson laajuus opintopisteinä: 25 op 
8. Opintojaksosta vastaava opettaja: Logopedian yliopistonlehtori ja yliopisto-opettaja. 
9. Opintojakson osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija 
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 hallitsee perusvalmiudet työskennellä itsenäisesti puheterapeutin työssä sekä moniammatillisen 
työryhmän ja työyhteisön jäsenenä, 

 hallitsee ajantasaiset työn dokumentoinnin taidot, 
 osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa häiriöiden arvioinnissa, puheterapiatavoitteiden 

asettamisessa, kuntoutusmenetelmien valinnassa ja puheterapian toteuttamisessa, 
 tunnistaa haastavat kuntoutustilanteet ja niihin vaikuttavat tekijät, 
 osaa toimia ammattieettisesti kestävällä tavalla, 
 ymmärtää jatkuvan täydennyskouluttautumisen vaateen osana hyvän ammattitaidon ylläpitämistä. 

10. Opintojakson suoritustapa: Opintojakso toteutetaan ohjattuna 4 kuukauden mittaisena täysipäiväisenä 
harjoitteluna puheterapiapalveluja tuottavassa sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä alansa hyvin 
tuntevan puheterapeutin ohjauksessa. Opintojaksoon sisältyy säännöllinen ohjaus ja harjoittelukertomus. 
Opintojakson suorittamiseksi edellytetään 100%:n läsnäoloa ohjaajan kanssa sovituissa tilanteissa. Jos 
poissaolojen määrä ylittää määritellyn rajan, opiskelijan tulee sopia opintojakson opettajan kanssa 
korvaavien tehtävien suorittamisesta. Harjoittelukertomus toimitetaan harjoittelun vastuuopettajalle. 
11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen: Kandidaatin tutkinto, LOGM-071 Puheterapeutin syventävät 
kliiniset taidot I, LOGM-072 Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot II. 
12. Suositeltavat valinnaiset opinnot: - 
13. Opintojakson sisältö: Neljän kuukauden täysipäiväinen harjoittelu, jossa opiskelija itsenäisesti tutkii 
puheterapia-asiakkaita, suunnittelee ja toteuttaa terapiat, osallistuu moniammatillisiin kokouksiin, laatii 
useita loppu- ja väliarvioita ja lausuntoja ja ohjaa asiakkaiden lähiympäristöä.  
14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus:  

 Autti-Rämö, I., Salminen, A-L., Rajavaara, M. & Ylinen, A. (toim.) (2016) Kuntoutuminen. Helsinki: 
Duodecim. 

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät: Itsenäinen ennakkoperehtyminen 
harjoittelupaikan organisaatioon ja asemaan sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä harjoittelualueella 
tarvittaviin arviointi- ja kuntoutusmenetelmiin. Vastuullinen, sitoutunut ja eettisiä periaatteita noudattava 
toimintatapa. 
16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko: Ohjaaja arvioi harjoittelun ja 
harjoittelukertomuksen Logopedian oppiaineen asettamien arviointikriteerien mukaisesti. Arviointikriteerit 
ovat Logopedian kliinisen opetuksen verkkosivuilla. Arvosteluasteikko hyväksytty–hylätty. 
17. Opetuskieli: Suomi. 

 

Vapaasti valittavat opinnot    20 op 
Valfria studier, Optional studies 

Opiskelija voi halutessaan käyttää vapaasti valittaviin opintoihin myös  
opintopisteitä tutkimusavustajana tai konferenssiavustajana työskentelystä (LOGM-511) tai Kansainvälisten 
opintojen kokonaisuuden (LOGM-600). 

 

1. Opintokokonaisuuden nimi: Kansainvälisten opintojen kokonaisuus, logopedia 
2. Opintokokonaisuuden tunniste: LOGM-600 
3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus: Kansainvälisten opintojen kokonaisuus, logopedia on 
valinnainen kaikille logopedian maisteriohjelman opiskelijoille. Opintokokonaisuuden voi sijoittaa 
logopedian maisteriohjelman vapaasti valittaviin opintoihin. 
4. Opintokokonaisuuden taso: Kanditaso, EQF-taso 6 tai Maisteritaso, EQF-taso 7. 
Opintokokonaisuus on vapaita opintoja, joten se voi olla kandi- tai maisteritasoa. 
5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/-vaihe: Logopedian maisteriopintojen 1.-2. vuosi. 
6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella: - 
7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä: 15-25 op  
8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja: Liikkuvuuspalvelut. 
9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet: Opiskelija  
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 osaa toimia ja kommunikoida luontevasti vieraalla kielellä erilaisissa kulttuuriympäristöissä, 
 osaa laittaa oman tieteenalansa ja kotimaan perinteet kansainväliseen yhteyteen ja erilaisiin 

konteksteihin, 
 ymmärtää ja löytää erilaisia ratkaisumalleja eteen tuleviin ongelmiin, 
 osaa toimia tehokkaasti ja joustavasti uudessa ympäristössä tai järjestelmässä. 

10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen: Logopedian perus- ja aineopinnot pääasiallisesti suoritettu. 
11. Opintokokonaisuuden sisältö: Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 15-25 opintopistettä (tai laajempi) 
ja se koostuu opintojaksoista, jotka opiskelija suorittaa hyväksytysti kansainvälisen vaihtojakson aikana 
Helsingin yliopiston yhteistyöyliopistossa.   
12. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen: Arvosteluasteikko hyväksytty–hylätty. 
13. Opetuskieli: Useita vaihtoehtoja, samat periaatteet kuin HY:n opinnoissa. 
 


