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SISÄLTÖNÄ
Helsingin yliopiston logopedian opintojen keskeisiä sisältöalueita ja 
tutkimuskohteita ovat:

- vuorovaikutus

- kuntoutus

- puheen, kielen ja kommunikaation sekä niiden häiriöiden 
tutkimus
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Lääketieteellinen tiedekunta

VUOROVAIKUTUS 
LOGOPEDIAN OPETUKSEN 

SISÄLTÖNÄ
- Logopedian kandiohjelman opetussuunnitelmassa sana 

vuorovaikutus tai jokin sen johdannainen esiintyy 36 kertaa.

- Teoriaopinnot:

- Vuorovaikutustaitojen kehitys

- Varhainen vuorovaikutus  Vuorovaikutuksen piirteet ja ilmiöt

- Poikkeavan vuorovaikutuksen piirteet eri häiriötiloissa + kuntoutus

- Vuorovaikutustaitojen arviointi

- Kliiniset opinnot

- Vuorovaikutus kuntoutuksen kohteena

- Vuorovaikutus kuntoutuksen keinona
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• LOGK-050 PUHETERAPEUTIN KLIINISET TAIDOT 15 op – kolme 5 op:n ohjattua harjoittelujaksoa

• 1. Opintokokonaisuuden nimi: Puheterapeutin kliiniset taidot 

• 2. Opintokokonaisuuden tunniste (koodi): LOGK-050 

• 3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus: Opintokokonaisuus on pakollinen logopedian 
kandiohjelman opiskelijoille. 

• 4 . Opintokokonaisuuden taso: Kanditaso, EQF-taso 6. 

• 5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe: Kandiohjelman 2.-3. opiskeluvuosi. 

• 6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella: Opintokokonaisuuden 
suorittaminen kestää kaksi lukuvuotta. 

• 7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä: 15 opintopistettä 

• 8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja: Logopedian yliopisto-opettaja. 

• 9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet: Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee 
puheterapiaprosessin ja puheterapeutin ammattiroolissa toimimisen perusteet, tyypillisimpien aikuisten ja 
lasten kielihäiriöiden kliinisen arvioinnin ja kuntoutuksen ja työn dokumentoinnin sekä perusvalmiudet arvioida 
ja muuttaa omia toimintatapojaan erilaisissa työn tilanteissa. 

• 10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen: Logopedian perusopinnot, LL1.3 Lastenneurologia 

• 11. Opintokokonaisuuden sisältö: LOGK-051 Puheterapeutin kliiniset taidot I 5 op, LOGK-052 
Puheterapeutin kliiniset taidot II 5 op, LOGK-052 Puheterapeutin kliiniset taidot III 5 op 

• 13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan siihen 
kuuluvien opintojaksojen opintopisteillä painotettuna keskiarvona. 

• 14. Opetuskieli: Suomi 
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• LOGK-050 PUHETERAPEUTIN KLIINISET TAIDOT 15 op – kolme 5 op:n ohjattua harjoittelujaksoa

• joiden rinnalla kulkee:

• Työnohjaus, jonka ryhmäprosessin keskusteluissa opiskelija perehtyy 
puheterapeutin työhön ja itseensä sen tekijänä, tyypillisiin 
vuorovaikutustilanteisiin puheterapiaprosessin eri vaiheissa sekä ammatillisen 
viestinnän perusteisiin.

• Portfolion työstäminen kandi- ja maisterivaiheen kliinisten opintojaksojen ajan.
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• 1. Opintojakson nimi: LKAN Kandidaatintutkielma ja sitä tukeva seminaari 

• 3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus: Opintojaksosta vastaa logopedian koulutusohjelma. Opintojakso 
kuuluu logopedian aineopintojen opintokokonaisuuteen. Kandidaatintutkielma ja sitä tukeva seminaari ovat 
pakollisia kaikille logopedian pääaineopiskelijoille. Opintojaksoa ei tarjota muille kuin logopedian 
pääaineopiskelijoille. 

• 9. Opintojakson osaamistavoitteet 

• Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

•  hallitsee perustiedot tieteellisestä ajattelusta, kirjoittamisesta ja esiintymisestä 

•  osaa argumentoida oman tieteellisen työn valintojaan sekä käydä kriittistä ja rakentavaa tieteellistä 
keskustelua 

•  osaa antaa ja vastaanottaa palautetta kandidaatintutkielmastaan 

• 10. Opintojakso toteutus: Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena (seminaari) ja pienryhmätyöskentelynä. 

• 13. Opintojakson sisältö: Opetusjakso toteutetaan logopedian (LKAN 8, op) ja puheviestinnän (PY, 2 op) 
integroituna opetuksena. Opiskelija laatii johdantokurssin aikana aiheestaan tutkimussuunnitelman, tekee 
tiedonhaun kirjallisuuskatsausta varten ja työstää kirjallisuuskatsauksen johdanto-osiota (teoriaosiota). 
Varsinainen kandidaatintutkielma työstetään kevätlukukaudella pienryhmissä. Opintojaksossa harjoitellaan 
erilaisin harjoituksin ja ryhmätyötehtävin tieteellistä puheviestintää: seminaarikeskustelussa ja -ryhmissä 
toimimista, palautteen antamista ja vastaanottamista sekä tieteellistä esiintymistä. 

• 14. Pakollinen kirjallisuus 

• 15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät: Aktiivinen läsnäolo luennoilla ja pienryhmissä. 

• 16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko: LKAN: Arvosteluasteikko 0–5, PY1: 
hyväksytty/hylätty. Ennen lopullista arviointia kandidaatintutkielma toimitetaan äidinkielen tarkastajalle 
kandidaatintutkinnon kypsyysnäytteeksi tiedekunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti. 

• 17. Opetuskieli: Suomi 
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• 1. Opintojakson nimi: LOGM-504 Logopedian syventävät metodiopinnot = ”graduseminaari”

• 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. 

• 5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe: maisteriopintojen 1. vuosi. 

• 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. 

• 13. Opintojakson sisältö: Seminaari, jossa perehdytään tutkimussuunnitelman tekemisen periaatteisiin ja 
logopedian tavallisiin tutkimuslupakäytäntöihin. Jakson aikana laaditaan yksilöllinen pro gradu -työn 
tutkimussuunnitelma. 

• 14. Suositeltava 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 
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• 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. 

• 5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe: maisteriopintojen 1. vuosi 

• 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 lähi-
ihmistensä ohjaamisessa 

• 10. Opintojakson toteutus: Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Opintojaksoon sisältyy portfolio. 

• 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: 

• 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 
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• 1. Opintojakson nimi: LOGM-062 Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot II – ohjattu harjoittelujakso

• 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. 

• 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. 

• 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: 

• 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. 
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• 1. Opintojakson nimi: LOGM-062 Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot III – 4 kk kokopv. harjoittelujakso

• 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. 

• 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. 

• 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: 

• 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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