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Yleistä opinnoista
• avoimen yliopiston kasvatustieteellisen alan perusopintojen (kasvatus- ja
aikuiskasvatustiede), jatkossa tässä esityksessä kasvatus- ja
aikuiskasvatustieteen tai ”kaakon” perusopintojen sekä erityispedagogiikan
perusopintojen, ”erkan” opintovaatimukset ovat samat kuin yliopiston
perusopetuksen eli tutkinto-opiskelijoiden opetussuunnitelmissa
sivuainevaatimusten mukaisesti.

• suoritustavat ovat osin samanlaisia (verkkotyöskentelyä, oppimistehtäviä,
kirjallisuustenttejä) kuin yliopiston perusopetuksessa ja osa opetuksesta /
oppimisympäristöistä voi olla yhteistä (=yhteisessä verkkoympäristössä)
• osa suoritustavoista poikkeaa, pakollinen lähiopetus korvattu muulla
suoritustavalla
• opinnot ovat yleisiä tenttejä lukuun ottamatta suoritettavissa etäopiskeluna
UEF|ADUCATE
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Yleistä opinnoista
• opintokokonaisuuden tukiympäristönä ja yksittäisten jaksojen opetuskäytössä
ovat käytössä Moodle -verkko-oppimisympäristöt Aducaten Moodle
http://moodle.aducate.fi/ ja UEFin Moodle http://moodle.uef.fi/
• opetussuunnitelmiin voi vuosittain tulla muutoksia, erityisesti lukuvuoden
vaihtuessa. Opintoja jatkaessa tarkistettava voimassaolevat
opetussuunnitelmat!
• opetussuunnitelma on muuttunut 1.8.2018 alkaen ja sisältää kolmen jakson
osalta ns yhteisen opintojakson osan. Eriytyvä osa on koulutusalakohtainen.
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Opinto-oikeus
• opinto-oikeuden kesto: yksittäinen opintojakso 1 tai 2 lukukautta,
perusopintokokonaisuus 3 lukukautta ilmoittautumislukukaudesta alkaen
• yliopiston lukukaudet: syyslukukausi 1.8.-31.12, kevätlukukausi 1.1-31.7.
lisäksi lukuvuosi on jaettu neljään opetusperiodiin
• opinto-oikeuden päätyttyä tai aiempia, keskeytyneitä opintoja voi jatkaa
ilmoittautumalla uudelleen esim. yksittäisille opintojaksoille huomioiden
opetustarjonta, aikataulut ja mahdolliset opetussuunnitelmamuutokset
• opinto-oikeus oltava voimassa, jotta opintosuoritukset voidaan tallentaa
rekisteriin
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Opintojen aikataulutus
• oman opintojen suorittamisaikataulun suunnitteleminen erittäin tärkeää!!
• osa opintojaksoista on aikataulutettuja, suoritettavissa vain toisella lukukaudella
• opinnot voi suorittaa aikataulujen puitteissa haluamassaan järjestyksessä, Johdatus
kasvatustieteisiin-jakso tarjoaa kuitenkin perusteet.
• perehdy huolellisesti etukäteen aina ennen opintojakson aloittamista vaatimuksiin,
kirjallisuuteen, suorittamisen aikatauluihin, suorittamisohjeisiin, hanki kirjallisuus ja
suunnittele itsellesi tarkempi opiskelun aikataulu
• yleisen kirjallisuustentin ollessa kyseessä, muista ilmoittautua WebOodissa 10 päivää
ennen tenttiä
• huomioi tehtävien palautuspäivät

• verkkotyöskentelyä sisältävät jaksot edellyttävät usein aktiivista keskusteluun
osallistumista ja kommentoimista, huomioithan tämän aikataulussa
• noudata verkkotyöskentelynä suoritettavien opintojaksojen ilmoittautumisaikoja ja itse
verkko-opiskelun aikatauluja, jos sellaiset on määritelty
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Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede

Erityispedagogiikka

Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
Johdatus kasvatustieteisiin Johdatus kasvatustieteisiin –
eriytyvä osa, kaako
eriytyvä osa, erkka
Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa 3 op
Kasvatuksen historiallis-filosofiset
perusteet, eriytyvä osa, kaako 2 op

Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet,
eriytyvä osa, erkka 2 op

Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa 2 op
Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet,
eriytyvä osa, kaako 3 op

Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet,
eriytyvä osa, kaako 3 op

Oppimisen ja kehityksen perusteet 5op

Yksilön kehitys ja sen tukeminen 5 op

Toimijana kasvatusalalla 5 op

Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja
käytäntöön 5 op
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Yhteiset opintojaksot
• Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
– Luentotallenteet verkkoympäristössä, koulutusaloittain eriytyvät tehtävät
parityönä (5 op)
– erityistä huomioitavaa: opintojakson suorittaminen mahdollista syys- ja
kevätlukukaudella, osallistumismahdollisuus yliopiston perusopetuksen luennoille
Joensuussa

• Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 5 op
– yhteinen osa: perusopetuksen luentoja vastaavat tehtävät, eriytyvä osa kaako:
opintopiiri, eriytyvä osa erkka: kirjallisuustentti
– erityistä huomioitavaa: opintojakson suorittaminen mahdollista syyslukukaudella,
erkan tentti sähköisessä tentissä tai avoimen yliopiston tenttipäivinä Joensuussa tai
Kuopiossa (exam), halutessaan avoimen opiskelijat voivat osallistua
perusopetuksen luennoille ja saada näin tukea luentoja vastaavien tehtävien
tekemiseen
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Yhteiset opintojaksot

• Kasvatuksen yhteiskunnallinen perusteet 5 op
– yhteinen osa ja eriytyvä osa: luentomateriaaliin ja kirjallisuuteen perustuvat
oppimistehtävät.
– erityistä huomioitavaa: yhteisen osan työskentely UEF:n Moodlessa, eriytyvän
osan molempien oppiaineiden tehtävät Aducaten Moodlessa, opintojakson
suorittaminen mahdollista kevätlukukauden ajan, tehtävänpalautuspäivät.
Halutessaan avoimen opiskelijat voivat osallistua perusopetuksen luennoille ja
saada näin tukea luentoja vastaavien tehtävien tekemiseen.
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Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen omat jaksot
• Oppimisen ja kehityksen haasteet 5 op
– kirjallisuustentti 3 op, opintopiiri & opintotehtävät 2 op
– erityistä huomioitavaa: suoritusmahdollisuus molempina lukukausina,
opintojakson osilla ei määritelty suoritusjärjestystä, tentti tiettyinä avoimen
yliopiston tenttipäivinä, opintopiiri ja opintotehtävät verkkoympäristössä
rajallisena aika, edell ilmoittautumista WebOodissa

• Toimijana kasvatusalalla 5 op
– perusopetuksen luentoja vastaavat tehtävät, oppimateriaaleihin perustuvat
tehtävät, verkkokeskustelu
– erityistä huomioitavaa: suoritusmahdollisuus sekä syksyllä että keväällä rajoitetun
ajan, ilmoittautuminen WebOodissa, halutessaan avoimen opiskelijat voivat
osallistua syksyllä perusopetuksen luennoille ja saada näin tukea luentoja
vastaavien tehtävien tekemiseen
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Erityispedagogiikan omat jaksot
• Yksilön kehitys ja sen tukeminen 5 op
– kirjallisuustentti (3 op), verkkotehtävät (2 op)
– erityistä huomioitavaa: Aikataulutus! Kirjallisuustentti suoritettava ennen
verkkotyöskentelyä, rajoitetut tenttiajankohdat, rajoitettu tentin kesto,
aikataulutettu verkkotyöskentely, sähköisen tentin mahdollisuus Joensuussa ja
Kuopiossa, opetus UEF:n Moodlessa, ilmoittautumiset WebOodissa
– osiot suositellaan suoritettavan peräkkäin

• Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön 5 op
– Opintopiirityöskentely verkkoympäristössä, pienryhmissä kirjallinen tai
audiovisuaalinen oppimistehtävä
– erityistä huomioitavaa: suoritusmahdollisuus vain syksyllä, ilmoittautuminen
WebOodissa, opetus UEF:n Moodlessa
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Vastaavuudet edelliseen opetussuunnitelmaan
• Johdatus kasvatustieteisiin 5 op (vastaa edellisen opsin opintojaksoa Kasvatus,
koulutus ja elinikäinen oppiminen 5 op)
• Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 5 op (vastaa edellisen opsin opintojaksoa
Kasvatuksen ja koulutuksen filosofis-historiallinen perusta 5 op)
• Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 5 op (edellisen opsin opintojaksot
Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen perusta, luennot 3 op ja Kasvatuksen ja
koulutuksen yhteiskunnallinen perusta, kirjallisuus 2 op vastaavat yhdessä)
• Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op (edellisen opsin opintojaksot
Kasvatuspsykologian perusteet 2 op ja Johdatus ihmistieteelliseen tutkimukseen 3 op
vastaavat yhdessä)
• Toimijana kasvatusalalla 5 op (vastaa edellisen opsin opintojaksoa Oppimisympäristöt
arjessa, työssä ja koulutuksessa 5 op)
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Vastaavuudet edelliseen opetussuunnitelmaan
• Johdatus kasvatustieteisiin 5 op (vastaa edellisen opsin opintojaksoa
Erityispedagogiikan perusta 5 op)
• Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 5 op (vastaa edellisen opsin opintojaksoa
Erityispedagogiikan ajankohtainen tutkimus ja keskeiset osa-alueet 5 op)
• Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 5 op (vastaa edellisen opsin opintojaksoa
Erityispedagogiikan yhteiskunnalliset perusteet 5 op
• Yksiön kehitys ja sen tukeminen (sama opintojakso kuin edellisessä opsissa)
• Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön 5 op (vastaa edellisen opsin
opintojaksoa Oppiminen ja pedagoginen tuki)
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Opiskelun A B C
1. Ilmoittauduttuasi perehdy huolellisesti opintojen kokonaisuuden Moodle –
ympäristöön Aducaten Moodlessa, rakenteeseen, toimintoihin ja osioihin; yleisiin
opiskeluohjeisiin, ohjausosioon ja opintojaksoihin.
2. Pikaohjeen opintojen aloittamiseen löydät myös Uutiset- keskustelualueen alapuolella
olevasta Lue ensin tämä! – dokumentista
3. Laadi opiskelusuunnitelma Moodlesta löytyvän HOPS-lomakkeen avulla. Pohdi
opiskeluvalmiuksiasi, vahvuuksiasi ja kehittämistarpeita. Laadi opintojen aikataulu,
päivitä sitä tarvittaessa opintojen edetessä. Molemmissa opintokokonaisuuksissa
suunnittelu erityisen tärkeää aikataulujen vuoksi!
4. Jos haluat kommentteja suunnitelmaasi, lähetä se avoimen yliopiston suunnittelijalle
Sari Hakkaraiselle sähköpostilla sari.hakkarainen@uef.fi
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Opiskelun A B C
5. Seuraa Moodlen Uutiset –keskustelualuetta. Kopiot viesteistä tulevat kaikille
ympäristöön kirjautuneille sähköpostiin. Seuraa myös yliopiston sähköpostiasi.
6. Seuraa aktiivisesti myös Moodlen Ohjaus –alueen keskustelualuetta sekä yksittäisten
opintojaksojen keskustelualueita jaksoa suorittaessasi. Viestit kannattaa tilata kopiona
itselle sähköpostiin.
7. Seuraa suorituksiesi kertymistä WebOodista, ota yhteyttä koulutussihteeri Eija
Viiliäiseen, jos epäselvyyksiä (huomioi tenttien ja tehtävien korjausaika 4 viikkoa)
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Opiskelutaitoja ja tuutorointia
• Syksyllä tarjolla kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen sekä erityispedagogiikan
perusopintojen yhteisen tuutorin Erja Laakkosen pitämät teemaluennot (45 min)
opiskeluun liittyvistä teemoista, jonka jälkeen voi jäädä myös keskustelemaan opintoihin
liittyvistä asioista. Tilaisuuksiin ac-osallistumismahdollisuus. Teemoja ovat muun
muassa: opintojen suunnittelu, tenttikirjallisuuden lukeminen, kirjoittaminen,
motivaatio.
• Tarjolla myös usean yliopiston yhteistyössä järjestämät ac-välitteiset Opiskelutaitoillat,
katso aikataulut ja lisätietoja https://www.uef.fi/fi/web/aducate/-/opiskelutaitoilltojensyyslukukauden-ohjelmat
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Tenttiminen
• Kirjallisuustenttejä voi tenttiä avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä, joita on n.
kerran kuussa ilmoitettuina maanantaina klo 16.00 -20.00. Yleiseen tenttiin
ilmoittaudutaan 10 päivää ennen tenttiä WebOodissa
• Tentit järjestetään Joensuun ja Kuopion kampuksilla sekä yhteistyöoppilaitoksissa
samaan aikaan, tenttiin ilmoittaudutaan WebOodissa
• löydät tenttiohjeistusta opintokokonaisuuden Moodlesta ja avoimen yliopiston wwwsivulta http://www.uef.fi/fi/aducate/tentit
• opiskelijan on mahdollista järjestää itselleen myös ns. etätentti kotipaikkakunnalleen
sopivaan oppilaitokseen, itse tentinvalvonnan kustantaen, ohjeet löytyvät Moodlesta ja
avoimen yliopiston www-sivulta http://www.uef.fi/fi/aducate/tentit

• Sähköinen tentti on yliopiston kampuksilla (Joensuu ja Kuopio) erillisissä tiloissa
(oppimiskeskus, kirjasto) tietokoneella suoritettavissa oleva tentti, mihin voi varata
erillisessä exam-järjestelmässä ajan. Ohjeet löytyvät sivulta https://kamu.uef.fi/opkirjakategoriat/sahkoinen-tentti/
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Oppimistehtävät
• opinnot sisältävät eri laajuisia ja muotoisia kirjallisia oppimis- tai
opintotehtäviä, jotka ovat muodoltaan essee-tyyppisiä
• oppimistehtävien kirjoittamisessa harjoitellaan ja huomioidaan akateemisen
kirjoittamisen periaatteita oman koulutusalan ohjeiden mukaisesti
• löydät Moodlesta ohjeita kirjoittamiseen, mm. lähteiden käyttöön sekä
ulkoasun muotoiluun dokumentissa ’Ohjeita kirjoittamiseen’
• tehtävät palautetaan opintojakson tehtävänannon ohjeiden mukaisesti
tehtävien palautuspäivinä Moodle-ympäristöön tehtävänpalautustoiminnolla
tai keskustelualueelle
• tenttien ja oppimistehtävien korjausaika on neljä viikkoa palautuspäivästä.
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Korvaavuudet aikaisemmista opinnoista
• aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) tarkoittaa
menettelyjä, joilla opiskelijan osaaminen arvioidaan ja voidaan hyväksyä osaksi hänen
opintojaan
• voit hakea opintojaksosta korvaavuutta, mikäli olet suorittanut sisällöltään ja
laajuudeltaan vastaavan opintojakson jonkin muun yliopiston opintovaatimusten
mukaisesti tai muissa opinnoissa hankkinut vastaavat tiedot
• korvaavuuksista päättää opintojakson opettaja
• korvaavuutta haetaan kirjallisella hakemuksella, johon liitetään oikeaksi todistettu kopio
opintosuorituksista sekä mahdollinen opetussuunnitelma (sisältö, laajuus)

• korvaavuuskäsittely edellyttää voimassaolevaa opinto-oikeutta kyseisiin opintoihin,
kieliopintojen korvaavuuksia haetaan tutkinto-opiskelijana
• katso http://www.uef.fi/fi/web/aducate/suoritustavat-ja-arviointi ja filosofisen
tiedekunnan ohje.
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Todistukset, opintosuoritusrekisteriotteet
• kaikki opintosuoritukset tallennetaan Itä-Suomen yliopiston
opiskelijarekisteriin Oodiin
• opintosuorituksia voit selata myös itse WebOodissa ja tilata epävirallisen
opintorekisteriotteen sähköpostiin
• virallisen opintosuoritusrekisteriotteen saa pyytämällä avoimesta yliopistosta
• alin yliopistollinen opintokokonaisuus on perusopinnot 25-30 op, josta voi
saada tiedekunnan myöntämän erillistodistuksen avoimen yliopiston www sivuilta löytyvällä todistustilauslomakkeella
• erillistodistusta ei kirjoiteta tilanteessa, jossa opiskelija kiinnittää opinnot
kesken olevaan yliopistotutkintoon
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Ohjaus ja neuvonta
• verkkosivut http://www.uef.fi/fi/aducate/avoin-yliopisto
- opetustarjonta, ilmoittautuminen, tietoa, ohjeita, ajankohtaista
• verkko-oppimisympäristöt, tuutor-toiminta,

• ajankohtaisista asioista tiedottaminen; tilaa uutiskirje sähköpostiisi
• Avoimen yliopiston yleinen Facebook , Avoin yliopisto kasvatusalan Facebook –ryhmä
vertaistuki, keskustelu, tiedotus
• opinto-ohjausta: Tiina Juurela ja Leila Saramäki (yleinen ohjaus), oppiaineiden
suunnittelijat
• opintojen suunnittelu ja HOPS
• opiskelutaitojen harjaannuttaminen
– Opiskelutaitojen teemaillat ( ac-yhteys) ks sivu https://www.uef.fi/fi/web/aducate//opiskelutaitoilltojen-syyslukukauden-ohjelmat
– Opiskelu-osio www-sivuilla: Akateemiset opiskelutaidot
UEF|ADUCATE
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Palvelut ja järjestelmät
Yliopiston käyttäjätunnus ja salasana
• aktivoidaan verkkopankkitunnuksilla opintoihin ilmoittautumisen jälkeen
• linkki aktivointiohjeisiin löytyy ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiin lähetetyssä
viestissä

• huomioitavaa salasanan määrittelemisen ohjeet (merkkimäärä, rajoitukset)
• samalla käyttäjätunnuksella kirjaudutaan Moodle-verkko-oppimisympäristöihin,
opiskelun ja opetuksen järjestelmään WebOodiin, yliopiston sähköpostiin sekä
yliopiston kirjaston e-aineiston etäkäytön järjestelmään
• käyttäjätunnuksen/salasanan unohtuessa – katso ohjeet
http://www.uef.fi/web/aducate/kayttajatunnukset
Sähköposti Office 365 (student.uef.fi)
• käyttäjätunnuksen aktivoinnin yhteydessä otetaan käyttöön myös yliopiston sähköposti
sekä Office365 -palvelut (käyttömahdollisuus päättyy opinto-oikeuden päätyttyä)
UEF|ADUCATE
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Järjestelmät
WebOodi https://weboodi.uef.fi/weboodi/Opiskelun ja opetuksen tuen järjestelmä, missä
– voit tarkistaa opinto-oikeutesi, opiskelijanumerosi
– ilmoittautua tentteihin ja verkko-opetukseen (ja Joensuun lähiopetukseen)
– muuttaa yhteystietojasi, selailla suorituksiasi
-

katso WebOodin käytön esittelytallenne sivulta http://www.uef.fi/web/aducate/opiskelu

Moodle http://moodle.aducate.fi/ ja http://moodle.uef.fi/
– kokonaisuus- ja opintojaksokohtaisia ympäristöjä, sisältävät materiaaleja, ohjeita, aikataulut,
tehtävät, keskustelualueet tiedotukseen ja opiskeluun,
– verkko-opetuksen paikka
Adobe Connect – verkkovälitteinen neuvottelujärjestelmä (AC tai ac)
– voidaan käyttää opetuksen/tilaisuuden välittämiseen
– voi osallistua omalta koneelta, ei edellytä ohjelma-asennusta, vain verkkoyhteyden,
kuulokkeet, mikrofonin, joskus web-kameran
UEF|ADUCATE
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Itä-Suomen avoimen yliopiston käyttämät järjestelmät ja palvelut
Avoimen yliopiston www-sivut
www.uef.fi/avoinyliopisto
• http://www.uef.fi/fi/aduc
ohjeita, linkkejä järjestelmiin
ate/avoin-yliopisto
• opetustarjonta
(-> opintopolku)

ILPA
Opintokokonaisuuteen
tai opintojaksolle
ilmoittautuminen ja
maksaminen
verkkopankkitunnuksilla.
Käynti ILPAan
opintopolku.fi:ssä
olevista Täytä
hakulomake ilmoittautumislinkeistä

Opintopolku.fi
https://opintopolku.fi/

http://www.uef.fi/fi/aduc
• opetustarjonta
• ilmoittautuminen
opintoihin
ate/avoin-yliopisto
-> ILPA

Moodle
Aducaten Moodle
http://moodle.aducate.fi
• Avoimen yliopiston
opintokokonaisuuksien
ympäristöt: ohjeet
opiskeluun, aikataulut,
tiedotus, ohjaus
• Yksittäisten
opintojaksojen
ympäristöjä: opetus,
verkkotentit
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Yliopiston www-sivut

UEF:n Moodle
http://moodle.uef.fi
• Yliopiston
perusopetuksen
yksittäisten
opintojaksojen
ympäristöt: opetus
(avoimen opiskelijat
yhdistetty
perusopetukseen)

http://www.uef.fi/fi/tipa/
uef-tunnuksen-aktivointi
UEF-käyttäjätunnuksen
aktivointi
verkkopankkitunnuksilla.

Sähköposti
Yliopiston sähköposti
https://www.outlook.com/
student.uef.fi.
Moodlesta ja WebOodista
viestit ja vahvistukset ko.
s-postiin

WebOodi
https://weboodi.uef.fi/weboodi/
• Opetukseen (verkkokurssit) ja tentteihin
ilmoittautuminen
• Suoritukset
• Opiskelijanumero, opinto-oikeus, omat tiedot

Sähköinen tentti
https://exam.uef.fi/
• Varausjärjestelmä
• Tenttimahdollisuus Joensuun,
Kuopion ja Savonlinnan
kampuksilla

Yliopiston kirjasto
http://www.uef.fi/fi/web/kirjasto
• e-tietokantojen käyttö
mahdollista yliopiston
käyttäjätunnuksella

Aikuisopiskelu – mitä huomioon?
• Millaisia opintoja tarvitset, mitkä tavoitteesi ovat ja miten
hyödyt opinnoista?
• Tunnista opiskeluvalmiutesi!
• Mitä sitoutuminen ja motiivin ylläpitäminen edellyttää?
• Aseta tavoitteet ja laadi opiskelusuunnitelma!

• Hallitse ajankäyttöäsi!
• Varmista vertaistuki kotona ja työpaikalla, saat sitä myös
toisilta opiskelijoilta.
• Muistathan muun elämän opintojen ohessa!
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Tutkintotavoitteinen opiskelu ja avoimen
yliopiston väylä
• avoimessa yliopistossa voi opiskella tutkintotavoitteisesti
• tarjolla perus- ja aineopintoja ja joistakin oppiaineista syventäviä opintoja
• avoimen väylä: edellytyksenä avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja

• haku useimmiten ilman valintakoetta
• oppiainekohtaiset väyläkriteerit vahvistetaan vuosittain
• yliopistoon haetaan yhteishaussa https://opintopolku.fi/ järjestelmässä
• koulutusohjelmat ja hakuohjeet osoitteessa https://haeyliopistoon.fi/

• suoritukset sisällytetään korkeakoulututkintoon
• tiedekunta myöntää tutkinnon
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Yhteystiedot

• suunnittelija Sari Hakkarainen
• sari.hakkarainen@uef.fi tai 0294 457 048 tai 050 466 8554
• koulutussihteeri Eija Viiliäinen
• eija.viiliainen@uef.fi tai 0294 457 054 tai 050 467 8371
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Antoisaa opiskelua
avoimessa yliopistossa !

aducate.fi

