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• YK:n Lapsen oikeuksien yleisjulistus (1959) ja   
 YK:n Lapsen oikeuksien sopimus (1989)
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http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF
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https://www.oecd.org/education/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf
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KUVIO 1. Integratiivisen tiedonkäsityksen osa-alueet
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Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintojen rakenne         op 

1. Erityispedagoginen osaaminen 

         Erityispedagogiikan perusteet 
         Erityisen tuen järjestäminen 

10 

  5 
  5 

2. Ammatillisen erityisopettajan pedagoginen osaaminen 

         Yksilölliset opintopolut, erityisen tuen suunnittelu ja  
         järjestäminen 
         Yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen 

20 

10 
10 

3. Työyhteisöosaaminen 

         Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 
         Konsultoiva ja yhteisöllinen työote 

10 

  5 
  5 

4. Monitoimijainen yhteistyöosaaminen 

          Monitoimijainen yhteistyö 

  5 

  5 

5. Kehittämis- ja vaikuttamisosaaminen  

         Oman työn ja toiminnan kehittäminen 
         Organisaation ja toiminnan kehittäminen 

15 

  5 
10 

Yhteensä 60 

	



Opintojakso Sisältö  Osaamistavoitteet 

Erityispedagogiikan 
perusteet 
5 op 

Millainen on erityispedagogiikka tieteenalana?  
 
Mitkä ovat erityiskasvatuksen ja -opetuksen keskeiset 
historialliset vaiheet ja mitkä ovat niiden merkitykset ja 
vaikutukset nykyisyyteen?  
 
Mitkä ovat erityispedagogiikan keskeiset käsitteet  
ja miten niitä hyödynnetään omassa työssä laaja-alaisesti?  
 
Miten erityispedagogiikan tutkimustietoa voi hyödyntää 
omassa työssä?  
 
Miten erityispedagogiikan uusinta tutkimustietoa voi 
hyödyntää oman työn ja organisaation toiminnan 
kehittämisessä? 

Tuntee erityiskasvatuksen ja –opetuksen historialliset vaiheet ja 
arvioi niiden vaikutuksia sekä merkitystä nykyisyyteen.  
 
Perehtyy erityispedagogiikkaan tieteenalana ja hallitsee 
erityispedagogiikan keskeiset käsitteet ja osaa hyödyntää sekä 
soveltaa niitä omassa työssään laaja-alaisesti.  
 
Hahmottaa erityispedagogiikan ja muiden tieteenalojen rajapintoja 
ja tunnistaa niiden merkityksen erityisopettajan työssä.  
 
Perehtyy erityispedagogiikan uusimpaan tutkimustietoon ja osaa 
hyödyntää sekä soveltaa sitä oman työn ja organisaation toiminnan 
kehittämisessä. 

Erityisen tuen 
järjestäminen  
5 op 
 
 
 

 

 

 
 

Mitkä ovat erityisen tuen järjestämisen taustalla vaikuttavat 
säädökset sekä ohjeet?  
 
Miten koulutusta ohjaavaa lainsäädäntöä, määräyksiä 
sekä ohjeita voi hyödyntää omassa työssä?  
 
Miten organisaation toimintakulttuuri tukee inklusiivisen 
koulutuksen järjestämistä ja mitä kehittämiskohteita siinä 
voidaan havaita?  
 
Miten erityisen tuen prosessi organisaatioissa järjestetään 
sekä organisoidaan 

Perehtyy koulutusta ohjaavaan lainsäädäntöön, määräyksiin sekä 
ohjeisiin ja osoittaa tuntevansa sekä hyödyntävänsä niitä omassa 
työssään.  
 
Perehtyy laaja-alaisesti oman organisaationsa erityisen tuen 
prosesseihin, toimintaympäristöön ja - kulttuuriin sekä analysoi niitä 
inklusiivisesta näkökulmasta.  
 
Tekee analyysin pohjalta johtopäätöksiä erityisen tuen 
järjestämiseen liittyvistä kehittämistarpeista 

 

.
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Opintojakso  Sisältö Osaamistavoitteet 

Yksilöllisen 
opintopolun, erityisen 
tuen suunnittelu ja 
järjestäminen 
10 op  

Miten opiskelijan erityisen tuen ja ohjauksen 
tarpeita sekä vahvuuksia kartoitetaan?  

Miten erityisen tuen kartoitusmenetelmiä 
voidaan soveltaa omassa työssä ja 
organisaatiossa?  

Miten tarvittavia erityisen tuen ja ohjauksen 
tukitoimia suunnitellaan, toteutetaan sekä 
kehitetään yhteistyössä opiskelijan ja eri 
verkostojen kanssa? 

Hallitsee tarkoituksenmukaisia kartoitusmenetelmiä tuen tarpeen 
tunnistamiseksi, arvioi niiden hyödynnettävyyttä ja osaa soveltaa niitä omassa 
työssään.  

Kartoittaa opiskelijan vahvuudet sekä erityisen tuen ja ohjauksen tarpeet sekä 
valmiudet.  

Hyödyntää erityisen tuen ja ohjauksen tarpeiden kartoituksessa 
moniammatillista yhteistyötä ja tarkoituksenmukaisia verkostoja.  

Tekee kartoitusten pohjalta päätelmiä opiskelijan yksilöllisen opintopolun 
suunnittelussa ja järjestämisessä.  

Suunnittelee, arvioi ja kehittää opiskelijan erityisen tuen ja oppimisen malleja 
monenlaisissa oppimisympäristöissä sekä toimii aktiivisesti tukitoimien 
järjestämisessä yhteistyössä eri verkostojen kanssa. 

Yksilöllisten 
opintopolkujen 
toteuttaminen  
10 op 
 

Miten inkluusion periaatteita voi soveltaa 
omassa työssä?  
 
Millaisia yksilöllisiä opintopolkuja on? 
 
Miten yksilöllisiä opintopolkuja toteutetaan 
vahvistaen opiskelijan omaa toimijuutta ja 
osallisuutta?  
 
Miten opettaja huomioi kulttuurisen 
moninaisuuden opetus- ja ohjaustyössä?  
 
Miten opiskelijan oppimista ja osaamisen 
kehittymistä ohjaavaa arviointia toteutetaan?  
 
Millaisten eettisten periaatteiden varaan 
erityisopettajuutta rakennetaan? 

Soveltaa inkluusiota omassa työssään huomioiden saavutettavuuden, 
esteettömyyden ja osallisuuden periaatteet.  
 
Toteuttaa, arvioi ja kehittää erilaisia opetus- ja ohjausmenetelmiä 
monenlaisissa oppimisympäristöissä opiskelijan erityisen tuen tarpeen 
mukaisesti.  
 
Huomioi kulttuurisen moninaisuuden omassa opetus- ja ohjaustyössään.  
 
Hallitsee arvioinnin taustalla olevat säädökset sekä ohjeet ja noudattaa niitä.  
 
Hallitsee ohjaavan sekä kannustavan palautteenannon.  
 
Tiedostaa ja tuntee omat eettiset periaatteensa ja reflektoi omaa eettistä 
toimintaansa ammatillisena erityisopettajana. 
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Opintojakso Sisältö   Osaamistavoitteet 

Vuorovaikutus- ja 
yhteistyötaidot 
5 op 

Millaista on opiskelijan osallisuutta vahvistava 
kohtaaminen?  
 
Mitä ja miten kehitetään vuorovaikutus- ja 
viestintätaitoja työyhteisössä? 
 
Miten hyvä ja turvallinen oppimis- ja työyhteisö 
rakennetaan?  
 
Millaista on hyvä ammatillinen viestintä ja 
vuorovaikutus? 

Kohtaa monenlaiset oppijat heidän yksilöllisyyttään kunnioittaen ja huomioiden eettiset 
näkökulmat sekä periaatteet. 
 
Vahvistaa omalla toiminnallaan yksilön toimijuutta, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä 
ajattelua.  
 
Edistää omalla toiminnallaan osallistavaa ja osallisuutta tukevaa vuorovaikutusta.  
 
Tunnistaa dialogisuuden periaatteita ja osaa soveltaa niitä omassa työssään ja 
toiminnassaan. Tiedostaa vuorovaikutustilanteissa omat vahvuutensa sekä 
kehittämiskohteensa, reflektoi sekä kehittää niitä.  
 
Tiedostaa oman roolinsa hyvän ja turvallisen oppimis- ja työyhteisön rakentamisessa ja 
reflektoi omaa toimintaansa eri tilanteissa.  
 
Toimii vuorovaikutustilanteissa myönteisesti, kannustavasti ja myötätuntoisesti.  
 
Ottaa omassa vuorovaikutuksessaan huomioon aktiivisen kuuntelemisen taidon ja hyvän 
ammatillisen viestinnän periaatteet. 

Konsultoiva ja  
yhteisöllinen työote  
5 op 

Millaista on kollegiaalinen ja yhteistoiminnallinen 
tuki sekä työkulttuuri ja miten se työyhteisössä 
rakennetaan?  
 
Miten konsultatiivisen työskentelyn periaatteita 
hyödynnetään ja konsultatiivista toimintaa 
organisaatiossa kehitetään? 
 
Miten omalla toiminnalla tuetaan toisten sekä 
omaa työssäjaksamista? 

Tietää kollegiaalisen tuen merkityksen erityisopettajan työssä, reflektoi omaa toimintaansa 
ja kehittää sitä laaja-alaisesti.  
 
Kehittää yhteistoiminnallista työkulttuuria ja tiimityötä työyhteisössä.  
 
Konsultoi erityisopettajan roolissa työyhteisön muita jäseniä huomioiden yhteisölliset ja 
eettiset näkökulmat.  
 
Tukee kollegoiden työssäjaksamista ja hyvinvointia oman toimintansa rajoissa.  
 
Tuntee oman toimintansa rajat, reflektoi niitä ja huolehtii omasta työssä jaksamisestaan. 
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Opintojakso Sisältö Osaamistavoitteet 

Monitoimijainen 
yhteistyö 5 op Mitkä ovat tarkoituksenmukaiset opiskelijan 

oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseen liittyvät 
organisaation sisäiset ja ulkoiset palvelut sekä 
verkostot?  

Millaista on opiskelijan edun mukainen 
moniammatillinen ja monitoimijainen yhteistyö?  

Miten hyödynnetään kollegiaalisuutta ja 
verkostoja opiskelijan oppimisen sekä 
hyvinvoinnin tukemisessa? 

Tuntee moniammatilliseen ja monitoimijaiseen yhteistyöhön liittyviä peruskäsitteitä, 
näkökulmia ja tekijöitä.  
 
Jäsentää sisäiset ja ulkoiset opiskeluhuollolliset, muut palvelut ja verkostot opiskelijan 
oppimisen sekä hyvinvoinnin tukemisessa ja hyödyntää sekä kehittää niitä.  
 
Ymmärtää opiskelijan asemaa moniammatillisessa ja monitoimijaisessa yhteisyössä.  
 
Osaa tehdä kollegiaalista yhteistyötä sekä työskennellä moniammatillisessa ja 
monitoimijaisessa työryhmässä opiskelijan edun mukaisesti arvioiden yhteistyön merkitystä 
opiskelijan oppimisen tuen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. 
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Opintojakso Sisältö   Osaamistavoitteet 
 

Oman työn ja 
toiminnan  
kehittäminen  
5 op 

Miten osaamisidentiteettiä tunnistetaan ja kehitetään kohti 
inklusiivista koulutusta?  
 
Miten inklusiivista toimintakulttuuria edistetään omassa 
työssä ja toiminnassa?  
 
Miten tutkimustietoa hyödynnetään oman työn ja toiminnan 
kehittämisessä?  
 
Miten toimitaan tutkivalla ja kehittävällä työotteella oman työn 
kehittämisessä? 
 

Reflektoi ja kehittää osaamisidentiteettiään ammatillisena 
erityisopettajana.  
 
Edistää ja kehittää inklusiivista ajattelua, pedagogiikkaa sekä 
toimintakulttuuria omassa työssään ja toiminnassaan.  
 
Hyödyntää relevanttia tutkimustietoa sekä kirjallisuutta omassa 
ammatillisessa kehittymisessään.  
 
Toimii tutkivalla ja kehittävällä työotteella. 

Organisaation ja 
toiminnan 
kehittäminen  
10 op  

Miten koulutuspoliittiset linjaukset vaikuttavat koulutuksen 
järjestämiseen kohti inklusiivisen koulutuksen kehittymistä?  
 
Millaisia kehittämiskohteita on havaittavissa omassa ja 
organisaation toiminnassa kohti inklusiivisen ja osallisuutta 
vahvistavan koulutuksen toteuttamista?  
 
Miten hyödynnetään kansallisia tai kansainvälisiä vaikut- 
tamis- ja rahoitusmahdollisuuksia. 

Seuraa koti- ja ulkomaista koulutuspolitiikkaa, koulutusjärjestelmien 
kehittymistä sekä yhteiskunnallista kehitystä ja hyödyntää tietoa 
omassa työssään sekä organisaation toiminnan kehittämisessä.  
 
Kehittää aktiivisesti sekä laaja-alaisesti erityisen tuen käytänteitä ja 
prosesseja yhteistyössä muiden organisaation toimijoiden ja 
verkostojen kanssa mm. hyödyntämällä kansallisia ja kansainvälisiä 
vaikuttamis- ja rahoitusmahdollisuuksia.  
 
Tuntee hanke- ja projektityön vaiheet sekä periaatteet ja 
mahdollisuuksien mukaan hyödyntää projektitoimintaa organisaation 
kehittämisessä.  
 
Hyödyntää uusinta erityispedagogista tutkimustietoa sekä 
kirjallisuutta organisaation toiminnan kehittämisessä.  
 
Toimintakulttuurinanalyysin pohjalta kehittää omaa sekä 
organisaation toimintaa kohti inklusiivista ja  osallisuutta vahvistavaa 
koulutuksen toteuttamista. 
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     KUVIO 2. Tiimin toimivuuden avaintekijät (mukaillen Järvensivu 2015)

	
	

Tunteminen 
• olen avoin omassa 

toiminnassani 
•  tutustun tiimiläsiten 

tapoihin toimia 
•  kuuntelen tiimiläisteni 

toiveita 
• otan huomioon 

tiimiläisten tarpeet ja 
osaamiset 

Sitoutuminen 
• osallistun tiimini 

toimintaan 
• otan vastuuta tiimistä 

•  rakennan tietoisesti me-
henkeä 

•  teen sopimuksia ja 
noudatan niitä 

•  tiedotan ja olen 
tavoitettavissa 

TIIMIN 
TOIMIVUUDEN 
AVAINTEKIJÄT 

Luottamus 
• olen itse luotettava 

•  toimin eettisesti oikein 
• arvostan toisten 

osaamista 
•  luotan erilaisuuden 

voimaan 
• autan toisia ja otan 

vastaa apua 
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