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Koulutusohjelman nimi: Logopedian maisteriohjelma
Myönnettävä tutkintonimike sekä tutkinnon tuottamat pätevyydet (kompetenssit): Filosofian
maisteri. Oikeus hakea laillistetun puheterapeutin pätevyyttä.
Tutkinnon taso: Ylempi korkeakoulututkinto
Ohjelmakohtaiset valintakriteerit:
https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.82663468781
Ohjelmakohtaiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen menettelyt: Opintojen ja muun
osaamisen hyväksilukemisesta säädetyn yliopistolain (558/2009) sekä valtioneuvoston asetuksen
yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaiset menettelyt.
Ohjelman profiili: Akateeminen ja työelämäorientoitunut profiili
Keskeisimmät oppimistulokset/ koulutuksen tavoite: Filosofian maisterin tutkinnon suoritettuaan
opiskelija ymmärtää puheen, kielen ja kommunikaation ongelmia sekä niiden hoitoa ja on puheen,
kielen ja kommunikaation ongelmien havaitsemisen ja kuntoutuksen asiantuntija. Suorittamalla
logopedian koulutuksessa humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot
henkilö voi hankkia laillistetun puheterapeutin pätevyyden.
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.
Jatko-opintovaihtoehdot/mahdollisuudet: Ylemmän korkeakoulututkinnon suoritettuaan voi hakea
tohtorikoulutukseen niin Helsingin yliopistoon kuin muihin kansainvälisiin huippuyliopistoihin.
Työelämäjakso / Pakollinen työharjoittelu: Tutkintoon kuuluu 4 kuukauden mittainen harjoittelun
puheterapiapalveluja tuottavassa sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä alansa hyvin tuntevan
puheterapeutin ohjauksessa.
Kansainvälistymisjakso: Vaihto-opiskelun tarjoamat mahdollisuudet.
Koulutusohjelman rakenne: Kuvattu alla.
Arviointikäytännöt
Valmistumiskäytännöt ja kriteerit
Opiskelun pää- tai sivutoimisuus sekä mahdollinen etäopiskelu: Opiskelu on päätoimista.
Etäopiskelu ei ole mahdollista.
Opiskelijapalautteen keräämisen ja käsittelyn käytännöt: Opintojaksoilta kerätään
opiskelijapalauteet, jotka käsitellään oppiaineen kokouksissa.
Koulutusohjelman johtaja: Kaisa Launonen
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Logopedian maisteriohjelma, tutkintorakenne
1. LOGM-500 Logopedian syventävät opinnot

120 op
60 op

444777 LST1 Logopedisten interventioiden vaikuttavuus 5 op
LOGM-501 Logopedisen tutkimuksen erityiskysymyksiä 1 5 op
LOGM-502 Logopedisen tutkimuksen erityiskysymyksiä 2 5 op
444779 LST3 Kirjallinen kuulustelu 5 op
444780 Valinnaisia metodiopintoja 5 op
LOGM-504 Logopedian syventävät metodiopinnot 5 op
LOGM-505 Pro gradu tutkielma 30 op
60500 Kypsyysnäyte (maisterin tutkinto) 0 op

2. LOGM-060 Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot

35 op

LOGM-061 Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot I 5 op
LOGM-062 Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot II 5 op
LOGM-063 Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot III 25 op
3.

Vapaasti valittavat opinnot

25 op

2

Logopedian maisteriohjelma

120 op

Opintojaksokuvaukset logopedian vastuulla olevista opintojaksoista
LOGM-500 LOGOPEDIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT

60 OP

1. Opintokokonaisuuden nimi: Logopedian syventävät opinnot
2. Opintokokonaisuuden tunniste: LOGM-500
3. Opintokokonaisuuden Valinnaisuus/pakollisuus
Opintokokonaisuudesta vastaa logopedian maisteriohjelma. Opintokokonaisuus pakollinen kaikille
logopedian maisteriohjelman pääaineopiskelijoille. Opintojaksoa ei tarjota muille kuin logopedian
pääaineopiskelijoille.
4. Opintokokonaisuuden taso: Maisteritaso, EQF-taso 7
5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe: Maisteriopintojen 1.-2.vuosi
6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella
Opintokokonaisuus järjestetään lukuvuoden 1.-4. periodeilla.
7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä: 60 op
8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja: Koulutusohjelman johtaja.
9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet: Maisteriopinnoissaan opiskelija oppii lukemaan ja
erittelemään kriittisesti logopedista 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 opintojaksokohtaisesti.
11. Opintokokonaisuuden sisältö:
444777 LST1 Logopedisten interventioiden vaikuttavuus 5 op
LOGM-501 Logopedisen tutkimuksen erityiskysymyksiä 1 5 op
LOGM-502 Logopedisen tutkimuksen erityiskysymyksiä 2 5 op
444779 LST3 Kirjallinen kuulustelu 5 op
LOGM-503 Valinnaisia metodiopintoja 5 op
LOGM-504 Logopedian syventävät metodiopinnot 5 op
LOGM-505 Pro gradu -tutkielma 30 op
60500 Kypsyysnäyte (maisterin tutkinto) 0 op
12. Suositeltavat valinnaiset opinnot: 13. 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. Syventävien opintojen arvosanaa laskettaessa ei huomioida pro gradu tutkielman arvosanaa. Arvosteluasteikko 0-5.
14. Opetuskieli: Suomi

OPINTOJAKSOT KUVAUKSINEEN
1. Opintojakson nimi: LST1 Logopedisten interventioiden vaikuttavuus
2. Opintojakson tunniste: 444777
3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus: Opintojaksosta vastaa logopedian koulutusohjelma.
Opintojakso kuuluu logopedian syventävien opintojen opintokokonaisuuteen. Opintojakso on
pakollinen kaikille logopedian pääaineopiskelijoille.
4. Opintojakson taso: Maisteritaso, EQF 7.
5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe: maisteriopintojen 1. vuosi.
6. Opintojakson järjestämisajankohta: Opintojakso järjestetään vuosittain 2. – 3. periodilla.
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7. Opintojakson laajuus opintopisteinä: 5 op
8. Opintojaksosta vastaava opettaja: logopedian professori tai yliopistonlehtori
9. Opintojakson osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 hallitsee näyttöön perustuvan kuntoutustutkimuksen periaatteet logopedian eri osa-alueilla
 osaa tarkastella kriittisesti näyttöön perustuvaa logopedista tutkimusta
 osaa suunnitella ja toteuttaa kuntoutustutkimusta.
10. Opintojakson toteutus: Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena.
11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen: LAT1 Kuntoutuksen perusteet, LAT3 Kielelliset häiriöt,
LAT4 Logopedinen arviointi.
12. Suositeltavat valinnaiset opinnot: 13. Opintojakson sisältö: Opintojaksossa käsitellään kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin
problematiikka, kuntoutuksen vaikuttavuustutkimuksen tutkimusasetelmia ja tutkittavien valintaan sekä
interventioiden sisältöön, määrään, tuloksiin ja niiden tulkintaan liittyviä asioita.
14. Pakollinen kirjallisuus:
 Roddam H. & Skeat, J. (2010). Embedding evidence based practice in speech and language
therapy. West Sussex: John Wiley, soveltuvin osin.
 Muu opettajan ilmoittama kirjallisuus
15. Osaamista tukevat aktiiviteetit: Aktiivinen läsnäolo luennoilla.
16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko: Arvosteluasteikko 0-5.
17. Opetuskieli: Suomi
1. Opintojakson nimi: Logopedisen tutkimuksen erityiskysymyksiä 1
2. Opintojakson tunniste: LOGM-501
3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus: Opintojaksosta vastaa logopedian koulutusohjelma.
Opintojakso kuuluu logopedian syventävien opintojen opintokokonaisuuteen Logopedisen tutkimuksen
erityiskysymyksiä. Opintojakso on pakollinen kaikille logopedian pääaineopiskelijoille.
4. Opintojakson taso: Maisteritaso, EQF-7.
5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe: Maisteriopintojen aikana.
6. Opintojakson järjestämisajankohta: Opintojaksoja 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.
Hän osaa eritellä kriittisesti logopedista 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 toteutus: Vaihtuva-alainen opintojakso puheen, kielen ja kommunikoinnin ja niiden
häiriöiden tutkimuksen eri alueilta. Osallistuminen opetukseen ja ryhmätehtäviin sekä kirjallinen työ tai
kuulustelu TAI essee TAI osallistuminen tieteellisiin päiviin tai koulutustilaisuuksiin ja
oppimispäiväkirjan tai esseen kirjoittaminen sen pohjalta TAI kirjatentti TAI toisen maisteriohjelman
soveltuva opintojakso. Muista kuin logopedian järjestämien luentokurssien suoritustavasta sovitaan
professorin kanssa etukäteen.
11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen: LAT1 Kuntoutuksen perusteet, LAT3 Kielelliset häiriöt,
LAT4 Logopedinen arviointi.
12. Suositeltavat valinnaiset opinnot: ks. opintojakson toteutus
13. Opintojakson sisältö: Syventävää tietoa logopedisen tutkimuksen eri osa-alueista.
14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus: ilmoitetaan kunkin kurssin yhteydessä.
15. Osaamista tukevat aktiviteetit: Aktiivinen läsnäolo luennoilla ja ryhmätehtävissä.
16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko: Arvosteluasteikko 0-5.
17. Opetuskieli: Suomi tai englanti.
18. HOPS, Sisältyy opintojaksoon LOGM-501
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1. Opintojakson nimi: Logopedisen tutkimuksen erityiskysymyksiä 2
2. Opintojakson tunniste: LOGM-502
3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus: Opintojaksosta vastaa logopedian koulutusohjelma.
Opintojakso kuuluu logopedian syventävien opintojen opintokokonaisuuteen Logopedisen tutkimuksen
erityiskysymyksiä. Opintojakso on pakollinen kaikille logopedian pääaineopiskelijoille.
4. Opintojakson taso: Maisteritaso, EQF-7.
5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe: Maisteriopintojen aikana.
6. Opintojakson järjestämisajankohta: Opintojaksoja 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.
Hän osaa eritellä kriittisesti logopedista 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 toteutus: Vaihtuva-alainen opintojakso puheen, kielen ja kommunikoinnin ja niiden
häiriöiden tutkimuksen eri alueilta. Osallistuminen opetukseen ja ryhmätehtäviin sekä kirjallinen työ tai
kuulustelu TAI essee TAI osallistuminen tieteellisiin päiviin tai koulutustilaisuuksiin ja
oppimispäiväkirjan tai esseen kirjoittaminen sen pohjalta TAI kirjatentti TAI toisen maisteriohjelman
soveltuva opintojakso. Muista kuin logopedian järjestämien luentokurssien suoritustavasta sovitaan
professorin kanssa etukäteen.
11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen: LAT1 Kuntoutuksen perusteet, LAT3 Kielelliset häiriöt,
LAT4 Logopedinen arviointi.
12. Suositeltavat valinnaiset opinnot: ks. opintojakson toteutus
13. Opintojakson sisältö: Syventävää tietoa logopedisen tutkimuksen eri osa-alueista.
14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus: ilmoitetaan kunkin kurssin yhteydessä.
15. Osaamista tukevat aktiviteetit: Aktiivinen läsnäolo luennoilla ja ryhmätehtävissä.
16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko: Arvosteluasteikko 0-5.
17. Opetuskieli: suomi tai englanti
1. Opintojakson nimi: LST3 Kirjallinen kuulustelu
2. Opintojakson tunniste: 444779
3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus: Opintojaksosta vastaa logopedian koulutusohjelma.
Opintojakso kuuluu logopedian syventävien opintojen opintokokonaisuuteen. Kirjallinen kuulustelu on
pakollinen kaikille logopedian pääaineopiskelijoille. Opintojaksoa ei tarjota muille kuin logopedian
pääaineopiskelijoille.
4. Opintojakson taso: Maisteritaso, EQF 7. Opintojakso on osa logopedian syventäviä opintoja.
5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe: Syventävien opintojen alussa.
6. Opintojakson järjestämisajankohta: Kirjallinen kuulustelu järjestetään vuosittain kaikkien periodien
aikana.
7. Opintojakson laajuus opintopisteinä: 5 op
8. Opintojaksosta vastaava opettaja: Logopedian yliopistonlehtori
9. Opintojakson osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on laajentanut ja syventänyt
tietojaan logopedian tieteenalasta.
10. Opintojakson toteutus: Opintojakso toteutetaan kirjallisena kuulusteluna.
11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen: Kandidaatintutkinto.
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 osasta I-III. Opiskelija ilmoittaa tenttimänsä kirjallisuuden ilmoittautumisen yhteydessä.
I ryhmä (valitaan yksi näistä):
 Nelson, K. (1996/1998). Language in cognitive development. Cambridge: Cambridge
University Press.

5



Rescorla, L. A., & Dale. P. S., (2013). Late talkers. Language development, interventions,
and outcomes. Baltimore: Brookes Publishing.
II ryhmä (valitaan yksi näistä):
 Schrauf, R. W., & Müller, N. (toim.) (2014). Dialogue and Dementia. Cognitive and
Communicative Resources for Engagement. Psychology Press.
 Ball, M. J., & Damico, J. S. (2007) (toim.) Clinical Aphasiology. Future directions. Hove:
Psychology Press. Saatavana e-kirjana!
III ryhmä (valitaan yksi näistä):
 Kemmerer,D. (2015): Cognitive Neuroscience of Language. New York: Psychology Press.
Luvut 1-2, 5-8, 10-16.
 Stavans, A. & Hoffmann, C. (2015). Multilingualism. Cambridge: Cambridge University
Press.
15. Osaamista tukevat aktiviteetit ja oppimismenetelmät: 16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko: Kuhunkin kirjaan laadittu vastaus
arvioidaan arvosteluasteikolla 0–5. Kokonaisarvosana määräytyy teosten keskiarvosta;
arvosteluasteikko 0-5. Kirjallista kuulustelua ei voi suorittaa eikä uusia yksi teos kerrallaan.
17. Opetuskieli: Suomi.
1. Opintojakson nimi: LOGM-503 Valinnaiset metodiopinnot
2. Opintojakson tunniste: LOGM-503
3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus:. Opintojakso kuuluu logopedian syventävien opintojen
Syventävät metodiopinnot -opintokokonaisuuteen. Opintojakso on pakollinen kaikille logopedian
pääaineopiskelijoille.
4. Opintojakson taso: Maisteritaso, EQF 7.
5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe: maisteriopintojen 1. vuosi
6. Opintojakson järjestämisajankohta: Opiskelijat hakevat itselleen sopivan opintojakson, jonka
voivat suorittaa muiden opintojensa kannalta mielekkäänä ajankohtana (ks. myös ”Opintojakson
suositeltu ajankohta” 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 toteutus: Opiskelijat hakevat pro gradu -työnsä kannalta mielekkään
metodikoulutuksen yliopiston koulutusohjelmien tarjonnasta.
11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen: Kandidaatin tutkinto.
1. Opintojakson nimi: LOGM-504 Logopedian syventävät metodiopinnot
2. Opintojakson tunniste: LOGM-504
3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus: Opintojaksosta vastaa logopedian koulutusohjelma.
Opintojakso kuuluu logopedian syventävien opintojen Syventävät metodiopinnot opintokokonaisuuteen. Opintojakso on pakollinen kaikille logopedian pääaineopiskelijoille.
4. Opintojakson taso: ylempi korkeakoulututkinto, EQF 7.
5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe: maisteriopintojen 1. vuosi.
6. Opintojakson järjestämisajankohta: Opintojakso järjestetään vuosittain 3. periodilla.
7. Opintojakson laajuus opintopisteinä: 5 op
8. Opintojaksosta vastaava opettaja: logopedian professori
9. Opintojakson osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia pro gradu tutkielman tasoisen logopedisen tutkimuksen tutkimussuunnitelman. Hän tietää, millaiset
tutkimuseettiset periaatteet vaikuttavat logopediseen tutkimukseen ja osaa soveltaa tätä tietoa pro
gradu -työnsä tutkimuslupien hakemiseen ja tutkimuksen tekemiseen.
10. Opintojakson toteutus: Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena ja opiskelijan itsenäisenä
työskentelynä.
11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen: Kandidaatin tutkinto.
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12. Suositeltavat valinnaiset opinnot: 13. Opintojakson sisältö: Seminaari, jossa perehdytään tutkimussuunnitelman tekemisen periaatteisiin ja
logopedian tavallisiin tutkimuslupakäytäntöihin. Jakson aikana laaditaan yksilöllinen pro gradu -työn
tutkimussuunnitelma.
14. Suositeltava kirjallisuus:
 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.
 muu opettajan ilmoittama kirjallisuus
15. Osaamista tukevat aktiviteetit: 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

1. Opintojakson nimi: Pro gradu -tutkielma
2. Opintojakson tunniste: LOGM-505
3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus: Opintojaksosta vastaa logopedian koulutusohjelma.
Opintojakso kuuluu logopedian syventävien opintojen opintokokonaisuuteen. Pro gradu -tutkielma
on pakollinen kaikille logopedian pääaineopiskelijoille.
4. Opintojakson taso: Ylempi korkeakoulututkinto, EQF 7.
5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe: maisteriopintojen 1. – 2. vuosi.
6. Opintojakson järjestämisajankohta: Pienryhmätyöskentely ajoittuu maisteriopintojen 2. vuoden 1.
– 3. periodille. Yksilöllistä ohjausta tarjotaan koko pro gradu -prosessin ajan yksilöllisen
ohjaussopimuksen mukaisesti.
7. Opintojakson laajuus opintopisteinä: 30 op
8. Opintojaksosta vastaava opettaja: Logopedian professori ja yliopistonlehtori.
9. Opintojakson osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hallitsee syvällisesti jonkin logopedian osa-alueen
• hallitsee ainakin yhden empiirisen tutkimusmenetelmän
• osaa kirjoittaa tieteellisen raportin
• osaa käydä tieteellistä keskustelua
• osaa tuottaa uutta logopedistä tietoa tutkimuksen avulla
• osaa soveltaa tutkimuksen tekemisen periaatteita puheterapeutin kliinisessä työssä
10. Opintojakson toteutus: Opiskelijat tekevät tutkimuksen ja laativat tutkielman työskennellen
itsenäisesti yksilöohjauksen ja graduryhmän vertaistuen 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 raportin. Opiskelija osallistuu gradututkielmien
loppukongressiin ja esittelee siellä oman työnsä.
14. Suositeltava kirjallisuus:
 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.
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 muu gradun tekemistä tukeva kirjallisuus
15. Osaamista tukevat aktiviteetit ja oppimismenetelmät: Vastuullinen itsenäinen työskentely,
huolellinen valmistautuminen ohjauskeskusteluihin ja aktiivinen osallistuminen niihin sekä
gradupienryhmän vertaistyöskentelyyn.
16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko: Valmiin tutkielman arvioi kaksi
tarkastajaa, joista toinen on tutkielman ohjaaja. Arviointi tehdään erityisellä arviointilomakkeella.
Asteikko on seitsenportainen: approbatur – laudatur.
17. Opetuskieli: Suomi.
18. Lisätiedot: Tutkielmaan kuuluu myös kypsyysnäyte, joka on tutkielman äidinkielinen tiivistelmä.
Tarkemmat ohjeet tutkielman tekoon on Flammassa.

LOGM-060 PUHETERAPEUTIN SYVENTÄVÄT KLIINISET TAIDOT

35 OP

1. Opintokokonaisuuden nimi: Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot
2. Opintokokonaisuuden tunniste: LOGM-060
3. Opintokokonaisuuden valinnaisuus/pakollisuus: Opintokokonaisuudesta vastaa logopedian
maisteriohjelma. Opintokokonaisuus pakollinen kaikille logopedian maisteriohjelman
pääaineopiskelijoille. Opintokokonaisuutta ei tarjota muille kuin logopedian pääaineopiskelijoille.
4. Opintokokonaisuuden taso: Maisteritaso, EQF-taso 7
5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe: Maisteriopintojen 1.vuosi
6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella
Opintokokonaisuus järjestetään lukuvuoden 1.-4. periodeilla.
7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä: 35 op
8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja: Logopedian yliopistonlehtori ja logopedian yliopistoopettaja
9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet: Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on
valmiuksia toimia haastavissa kuntoutustilanteissa, hän osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa
kielellisten häiriöiden arvioinnissa, tavoitteiden asettamisessa, kuntoutusmenetelmien valinnassa ja
puheterapian toteuttamisessa. Opiskelija hallitsee perusvalmiudet työskennellä itsenäisesti
puheterapeutin työssä sekä monimammatillisen työryhmän ja työyhteisön jäsenenä.
10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen: Kandidaatin tutkinto.
11. Opintokokonaisuuden sisältö: LOGM-061 Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot I 5 op,
LOGM-062 Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot II 5 op, LOGM-063 Puheterapeutin
syventävät kliiniset taidot II 25 op
12. Suositeltavat valinnaiset opinnot: 13. 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. Arvosteluasteikko 0-5.
14. Opetuskieli: Suomi

OPINTOJAKSOT KUVAUKSINEEN
1. Opintojakson nimi: LOGM-061 Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot I
2. Opintojakson tunniste: LOGM-061
3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus: Opintojaksosta vastaa logopedian koulutusohjelma.
Opintojakso kuuluu logopedian maisteriopintoihin, Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot –
opintokokonaisuuteen. Puheterapeutin kliiniset taidot I -opintojakso on pakollinen kaikille logopedian
pääaineopiskelijoille.
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4. Opintojakson taso: maisteritaso, EQF 7. Opintojakso on osa logopedian syventäviä opintoja.
5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe: 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 opiskelijalla on valmiuksia toimia
haastavissa kuntoutustilanteissa, havaita kuntoutusta komplisoivia tekijöitä sekä syventää taitojaan
asiakashaastattelusta, moniammatillisessa työryhmässä toimimisessa ja asiakkaiden ja heidän lähiihmistensä ohjaamisessa
10. Opintojakson toteutus: Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Opintojaksoon sisältyy portfolio.
11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen: Kandidaatin tutkinto
12. Suositeltavat valinnaiset opinnot: 13. Opintojakson sisältö: Opintojaksolla syvennetään kliinisessä asiakastyössä tarvittavia haastattelu- ja
ohjaustaitoja. Aiheita käsitellään luennoilla sekä videoanalyysien ja ryhmätehtävien avulla.
Opintojaksolla saatetaan loppuun aineopintojen LAK1-kurssilla 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. Guilfrod Pres
15. Osaamista tukevat aktiviteetit: Aktiivinen osallistuminen luennoilla.
16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko: Arvosteluasteikko: hyväksytty – hylätty.
Arvosana merkitään opintorekisteriin vasta kun portfolio on hyväksytysti palautettu.
17. Opetuskieli: suomi
1. Opintojakson nimi: LOGM-062 Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot II
2. Opintojakson tunniste: LOGM-062
3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus: Opintojaksosta vastaa logopedian koulutusohjelma.
Opintojakso kuuluu logopedian maisteriopintoihin, Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot –
opintokokonaisuuteen. Puheterapeutin kliiniset taidot II -opintojakso on pakollinen kaikille logopedian
pääaineopiskelijoille.
4. Opintojakson taso: Maisteritaso, EQF 7. Opintojakso on osa logopedian syventäviä opintoja.
18. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe: maisteriopintojen 1. vuosi
5. Opintojakson järjestämisajankohta: Opintojakso järjestetään vuosittain, kevät- ja syyslukukaudella
1., 2., 3. ja 4. periodin aikana.
6. Opintojakson laajuus opintopisteinä: 5 op
7. Opintojaksosta vastaava opettaja: logopedian yliopistonlehtori ja yliopisto-opettaja
8. Opintojakson osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa näyttöön
perustuvaa tietoa vaikeiden lasten kielellisten häiriöiden arvioinnissa, tavoitteiden asettamisessa,
kuntoutusmenetelmien valinnassa ja puheterapian toteuttamisessa.
9. Opintojakson toteutus: Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena ja ohjattuna harjoitteluna.
Opintojaksoon sisältyy harjoittelukertomus.
10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen: Kandidaatin tutkinto. Rikostaustaote tarkistetaan
logopedian koulutusohjelmassa opiskelevilta (vuonna 2012 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilta)
opiskelijoilta ennen LOGM-062 opintojaksoa. Opiskelija ei voi suorittaa opintoihin kuuluvia pakollisia
harjoitteluja ennen kuin hän on näyttänyt rikostaustaotteen tiedekunnassa ja näyttö on rekisteröity.
11. Suositeltavat valinnaiset opinnot: 12. 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.
13. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus:
Autti-Rämö, I., Salminen, A-L., Rajavaara, M. & Ylinen, A. (toim.) (2016) Kuntoutuminen.
Helsinki: Duodecim
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14. Osaamista tukevat aktiviteetit: Itsenäinen perehtyminen harjoittelualueen arviointi- ja
kuntoutusmenetelmiin. Vastuullinen, sitoutunut ja eettisiä periaatteita noudattava toimintatapa.
15. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko: Ohjaaja arvioi harjoittelun ja
harjoittelukertomuksen Logopedian oppiaineen asettamien arviointikriteerien mukaisesti.
Arviointikriteerit ovat Logopedian kliinisen opetuksen verkkosivuilla. Arvosteluasteikko 0-5
16. Opetuskieli: Suomi.
1. Opintojakson nimi: LOGM-062 Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot III
2. Opintojakson tunniste: LOGM-063
3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus: Opintojaksosta vastaa logopedian koulutusohjelma.
Opintojakso kuuluu logopedian maisteriopintoihin, Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot –
opintokokonaisuuteen. Puheterapeutin kliiniset taidot III -opintojakso on pakollinen kaikille logopedian
pääaineopiskelijoille.
4. Opintojakson taso: Maisteritaso, EQF 7. Opintojakso on osa logopedian syventäviä opintoja.
19. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe: maisteriopintojen 1.- 2. vuosi
5. Opintojakson järjestämisajankohta: Opintojakso järjestetään vuosittain, syys- ja kevätlukukaudella
1., 2., 3. ja. 4. periodien aikana.
6. Opintojakson laajuus opintopisteinä: 25 op
7. Opintojaksosta vastaava opettaja: logopedian yliopistonlehtori ja yliopisto-opettaja
8. Opintojakson osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perusvalmiudet
työskennellä itsenäisesti puheterapeutin työssä sekä monimammatillisen työryhmän ja työyhteisön
jäsenenä.
9. Opintojakson toteutus: Opintojakso toteutetaan ohjattuna 4 kuukauden mittaisena harjoitteluna
puheterapiapalveluja tuottavassa sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä alansa hyvin tuntevan
puheterapeutin ohjauksessa. Opintojaksoon sisältyy säännöllinen ohjaus ja harjoittelukertomus.
Harjoittelukertomus toimitetaan harjoittelun vastuuopettajalle.
10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen: LSK1 Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot.
11. Suositeltavat valinnaiset opinnot: 12. 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 lähi-ihmisiä.
13. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus:
Autti-Rämö, I., Salminen, A-L., Rajavaara, M. & Ylinen, A. (toim.) (2016) Kuntoutuminen.
Helsinki: Duodecim
14. Osaamista tukevat aktiviteetit: Itsenäinen ennakkoperehtyminen harjoittelupaikan organisaatioon ja
asemaan sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä harjoittelualueella tarvittaviin arviointi- ja
kuntoutusmenetelmiin. Vastuullinen, sitoutunut ja eettisiä periaatteita noudattava toimintatapa.
15. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko: Ohjaaja arvioi harjoittelun ja
harjoittelukertomuksen Logopedian oppiaineen asettamien arviointikriteerien mukaisesti.
Arviointikriteerit ovat Logopedian kliinisen opetuksen verkkosivuilla. Arvosteluasteikko 0-5.
16. Opetuskieli: Suomi
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