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Opasraportti

HuTK - Logopedia 2007-2009 (2007 - 2009)

 LOGOPEDIA

Logopedia on humanistis-käyttäytymistieteellinen tieteenala, jonka tutkimuskohteina ovat äänen, puheen, kielen ja 
kommunikaation häiriöiden ilmenemismuodot ja taustatekijät sekä häiriöiden ennaltaehkäisy, kuntoutus ja 
kuntoutuksen vaikuttavuus. Logopedian koulutusohjelma antaa pätevyyden toimia laillistetun puheterapeutin 
ammatissa ja myös useissa puheen, kielen ja kommunikaation asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. 

Logopedian peruskoulutuksen tavoite on kouluttaa monialaisia osaajia. Tähän tavoitteeseen pyritään 
koulutusohjelman tarkoituksenmukaisella oppiainevalikoimalla ja tutkimustyön monitieteisyydellä. Logopedian 
koulutusohjelmassa on pääaineen opintojen ohella psykologian, lääketieteen ja fonetiikan sekä kielitieteen 
opetuksella keskeinen merkitys. Opiskelu kestää noin viisi vuotta ja sisältää teoriaopetusta, ohjattua kliinistä 
opetusta, terapeutiksi valmentautumista ja itsenäistä harjoittelua puheterapeutin ammatissa. Tieteellisen työn ja 
tutkimuksen kehittäminen peruskoulutuksen rinnalla on olennaisen tärkeää alan kehityksen kannalta. Opiskelijalla on 
velvollisuus osallistua kohtuullisessa määrin laitoksen tutkimustoimintaan, esimerkiksi toimimalla koehenkilönä
/aineiston kerääjänä laitoksella tehtävissä tutkimuksissa. Logopedian koulutusohjelma antaa tieteellisen 
jatkokoulutusvalmiuden pääaineessa. Koulutusohjelmasta valmistunut ja laillistettuna puheterapeuttina työskennellyt 
voi myös jatkaa opintojaan nelivuotisessa ammatillisessa erikoispuheterapeuttikoulutuksessa. 

Puheterapia määritellään suomalaisessa terveydenhuollossa lääkinnälliseksi kuntoutukseksi, jonka tarkoituksena on 
ennaltaehkäistä, lievittää ja poistaa inhimillisen kommunikoinnin häiriöitä. Puheterapiaan kuuluu kielellisen yksilö- ja 
ryhmäkuntoutuksen lisäksi vammaan sopeutumisen tukemista ja sosiaaliseen kanssakäymiseen valmentamista. 
Työnkuvaan kuuluu olennaisena osana yhteistyö omaisten ja lähiympäristön kanssa sekä tiedon antaminen 
kommunikoinnin häiriöistä ja kielen ja puheen kehittymisestä. Näillä toimenpiteillä pyritään parantamaan yksilön 
aktiivista osallistumista vuorovaikutustilanteisiin ja vaikuttamaan ympäristöön siten, että kommunikoinnin häiriön 
aiheuttama haitta-aste jää mahdollisimman vähäiseksi. Puheterapeutti toimii asiantuntijana, koordinaattorina ja 
toteuttajana kommunikoinnin häiriöiden kuntoutuksessa. 

 Opiskeluoikeus ja opintojen aloittaminen
Logopedian koulutusohjelman opiskeluoikeuden voi saada ainoastaan osallistumalla valintakokeeseen. Sivuaineena 
logopediasta voi suorittaa perusopinnot. Lisätietoja tästä mahdollisuudesta saa toimistosta. 

 Opintoneuvonta
Opintoneuvontaa antaa logopedian amanuenssi (08-553 3393, logo.amanuenssi@oulu.fi). 

 Sijoittuminen työelämään
Puheterapeutit sijoittuvat hyvin työelämään, virkoja on paljon täyttämättä ja yksityisille puheterapiapalveluille on 
kysyntää. Myös koulutukseen, tutkimustyöhön ja apuvälineteknologian kehitystyöhön tarvitaan logopedisen alan 
osaajia. 

 Logopedian koulutusohjelma

Uudistettu tutkinto etenee juonteiden (sisällöllinen yksikkö) ja moduulien (ajoituksellinen yksikkö) muodossa. 

 Logopedian tieteellisen ajattelun ja taitojen juonne

Logopedia / Kommunikoinnin kehityksen ja häiriöiden juonne 
Moduuli I / Kielen, puheen ja kommunikoinnin kehitys 
Moduuli II / Lasten kommunikoinnin häiriöt 
Moduuli III / Kuulo 
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Moduuli IV / Äänenkäyttö ja puheen sujuvuus 
Moduuli V / Aikuisten neurologisperäiset kommunikoinnin häiiröt 
Logopedian metodologinen juonne 
Logopedian kliinisten taitojen juonne 
Kielitiede ja fonetiikka & Kieli- ja viestintäopinnot ¿juonne 
Psykologian juonne 
Lääketieteen juonne 
Valinnaiset opinnnot 

 Logopedian tieteellisen ajattelun ja taitojen juonne

Tieteellisen ajattelun ja taitojen juonne toteutuu kaikissa logopedian koulutusohjelman opintojaksoissa. Juonteen 
keskeisenä tavoitteena on saada kokonaiskäsitys oman pääoppiaineen ja lähitieteiden tutkimusmetodologiasta ja 
tieteellisestä viestinnästä. Opiskelijan tulee hankkia tehokkaat tiedon haku-, tuottamis- ja tulosten esitystaidot, oppia 
suhtautumaan kriittisesti tarjolla olevaan tietoon ja omaksua eettisesti hyväksyttävät työskentelytavat läpi opintojen ja 
tutkimuksen teon. Tavoitteena on myös tunnistaa tutkimuksen kannalta olennainen informaatio ja muodostaa 
sisällöistä jäsentynyt kokonaisuus, joka on integroitavissa itse tuotettuun tietoon sekä mahdollisuuksien mukaan 
sovellettavissa kliiniseen työhön. 

Juonne antaa osaltaan valmiudet täydennys-, erikoistumis- ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tieteellisen ja 
metodologisen juonteen avulla luodaan valmiuksia toimia menestyksellisesti myös työelämässä. Näitä ovat tutkiva 
ote omassa kliinisessä työssä sekä valmiudet asiantuntijana ja kouluttajana toimimiseen. 

 Logopedian tieteellinen ajattelu ja taidot I
20 op / HuK 
Logopedian peruskurssi 6 op 
Tutkimusmetodiikka ja –etiikka I 4 op 
Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op 

 Logopedian tieteellinen ajattelu ja taidot II
69 op / FM 
Logopedian erityiskysymyksiä 7 op 
Asiantuntijaesitelmä 1 op 
Tutkimusmetodiikka ja -etiikka II 5 op 
Praktikum 2 op 
Tutkimusseminaari 6 op 
Pro gradu -tutkielma 40 op 
Syventävä kirjallisuus 8 op 

 Logopedia / kommunikoinnin kehityksen ja häiriöiden juonne

 Moduuli I / Kielen, puheen ja kommunikoinnin kehitys

Opintokokonaisuus tarjoaa yleiskäsityksen normaalin kielen, puheen ja kommunikoinnin kehityksestä ja siihen 
vaikuttavista tekijöistä. Kurssit luovat perustan kielen ja puheen kehityksen häiriöiden tarkasteluun normaalien 
kommunikointitaitojen ja kielen rakenteiden tuntemuksen kautta. Lisäksi opintokokonaisuudessa käsitellään kaksi- ja 
monikielisyyteen liittyviä kysymyksiä. 

Kielen kehityksen edellytykset 3 op 
Kielen tasot ja niiden kehitys 4 op 
Kaksi- ja monikielisyys 2 op 

 Moduuli II / Lasten kommunikoinnin häiriöt

Lasten kommunikoinnin häiriöiden opintokokonaisuus rakentuu vastaavien kommunikaatiotaitojen ja kielen 
rakenteiden tuntemukseen normaalissa viitekehyksessä. Opiskelija oppii tunnistamaan kehityksen viivästymät sekä 
poikkeavuuspiirteet, ja soveltamaan tietoa kliinisessä yhteydessä, esim. kommunikoinnin häiriöiden 
erotusdiagnostiikassa ja kuntoutuksen suunnittelussa sekä kuntoutustoimenpiteiden vaikuttavuuteen liittyen. Tähän 
moduuliin sisältyvät kurssit toimivat kliinisen asiakastyön ja siihen liittyvien kirjallisten raporttien perustana. 
Häiriökurssien yhteydessä toteutetaan kyseisten alojen kuntoutus-demonstraatiot. 

Viivästynyt kielen ja puheen kehitys 5 op 
Kehitysvammaisuus ja autismi 5 op 
Lasten neurologisperäiset kommunikoinnin häiriöt 4 op 
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Kirjoitetun kielen häiriöt 3 op 
Lastenneurologia 1 op (lääketieteen opintoja) 
Logopediset demonstraatiot 

 Moduuli III / Kuulo

Tässä opintokokonaisuudessa integroidaan lääketieteen ja fonetiikan kurssien sisältöjä kuulovikoihin liittyvien 
kommunikointiongelmien arviointiin ja kuntoutukseen. Yleisten kommunikoinnin, puheen ja kirjoitetun kielen 
arvioinnissa tarvittavien työvälineiden ja arviointimenetelmien käyttö omaksutaan jo kuulo-opintokokonaisuuden 
pohjana toimivilla kursseilla tai niillä kursseilla, jotka liittyvät kiinteästi kuulo-opintokokonaisuuteen (kurssien 
sisällöllinen koordinaatio ja integraatio). Eri häiriökursseilla omaksuttuja tietoja ja taitoja käytetään tarvittaessa 
soveltaen myös kuulovammaisten lasten ja aikuisten kuntoutuksessa. 

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 1,5 op (lääketieteen opintoja) 
Audiologia ja audiometria 1,5 op (lääketieteen opintoja) 
Kuulovammat 4 op 
Logopediset demonstraatiot 

 Moduuli IV / Äänenkäyttö ja puheen sujuvuus

Äänenkäytön ja puheen sujuvuuden opintokokonaisuudessa opiskelija tutustuu normaaliin äänentuottoon, puheen 
sujuvuuteen ja kyseisten kommunikaatiotekijöiden arviointiin. Hän perehtyy toiminnallisiin ja elimellisiin äänihäiriöihin 
sekä teoreettisesta että kuntoutuksen näkökulmasta. Puheen sujuvuuden häiriöiden opintojaksossa tulevat tutuiksi 
änkytys ja sokellus sekä näiden häiriöiden kuntoutuksen periaatteet. 

Äänenkäyttö ja äänihäiriöt 5 op 
Äänihäiriöiden lääketieteellinen tutkimus ja hoito 1 op (lääketieteen opintoja) 
Puheen sujuvuuden häiriöt 3 op 
Logopediset demonstraatiot 

 Moduuli V / Aikuisten neurologisperäiset kommunikoinnin häiriöt

Aikuisten neurologisperäisten kommunikoinnin häiriöiden opintokokonaisuuden tavoitteena on saavuttaa työelämää 
ja tutkimusta varten riittävät tiedot erilaisten äkillisten ja progressiivisten aivosairauksien ja aivovammojen 
aiheuttamista kommunikaatiöhäiriöistä, nielemisongelmista ja ikääntymiseen liittyvistä muutoksista 
kommunikoinnissa. 

Afasiologia ja gerontologinen logopedia 6 op 
Motoriset puhehäiriöt ja dysfagia 6 op 
Neurologia ja neuroanatomia 3 op (lääketieteen opintoja) 
Geriatria 1 op (lääketieteen opintoja) 
Logopediset demonstraatiot 

 Logopedian metodologinen juonne

Logopedian metodologinen juonne antaa perusvalmiuksia kliiniseen työhön ja perehdyttää tieteellisen tutkimuksen 
arvioinnissa ja toteuttamisessa käytettäviin menetelmiin. 
Logopedinen arviointi I 2 op HuK 
Logopedinen arviointi II 2 op HuK 
Viittomakieli 3 op HuK 
AAC-menetelmät 3 op HuK 
Tilastotieteen peruskurssi 3 op HuK 
Tilastotieteen jatkokurssi 3 op FM 

 Logopedian kliinisten taitojen juonne

Logopedian kliinisten taitojen juonne antaa opintojen edetessä opiskelijalle valmiudet toimia puheterapeuttina. 
Opiskelija tutustuu puheterapeutin ammattietiikkaan, työn monimuotoisuuteen ja yhteistyökumppaneihin eri 
harjoittelujaksojen aikana. 

Kliinisiä opintoja I / HuK (perusopinnot ja aineopinnot) 18 op 
Kielen ja kommunikoinnin tukeminen, ryhmän ohjaaminen ja kielellisen tietoisuuden ryhmät 5 op 
Kliininen työskentely ja ammattietiikka 2 op 
Logopediset demonstraatiot 3 op 
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Omien asiakkaiden ohjattu kuntoutus I 8 op 

Kliinisiä opintoja II / FM 39 op 
Omien asiakkaiden ohjattu kuntoutus II 8 op 
Orientoiva kliininen oppimisjakso 5 op 
Työnohjaus ja ryhmädynamiikka 2 op 
Syventävä kliininen oppimisjakso 24 op 

Kielitiede ja fonetiikka & Kieli ja viestintä –juonne 
Kielitieteen ja fonetiikan opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot kielen ja puheen 
olemuksesta, sekä valmiudet jäsennellä ja tutkia systemaattisesti ja tieteellisesti normaalin ja häiriintyneen kielen ja 
puheen ilmiöitä. 

Kielitiede ja fonetiikka 22 op / HuK 
Suomen kielen rakenne 3 op 
Yleinen fonetiikka ja suomen kielen äänneoppi 4 op 
Puheäänen rakenne ja tuottaminen 3 op 
Kliinisen fonetiikan tutkimuskurssi 5 op 
Yleisen kielitieteen peruskurssi 4 op 
Psykolingvistiikka 3 op 

Kieli ja viestintäopinnot 15 op / HuK 
Vieras kieli 5 op 
Toinen kotimainen kieli 5 op 
Kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op 

 Psykologian juonne

Psykologian opintojaksojen tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan ihmisen psyykkistä kehitystä ja toimintaa 
sekä niissä ilmeneviä häiriöitä. 

Psykologian opintoja 25 op / HuK 
Psykologian peruskurssi 3 op 
Kehityspsykologia I 4 op 
Kognitiivisen neurotieteen johdantokurssi 5 op 
Kliininen neuropsykologia 5 op 
Psyykkiset häiriöt 4 op 
Kehityspsykologia II 4 op 

 Lääketieteen juonne

Lääketieteen opintojaksojen tavoitteena on, että opiskelja oppii tuntemaan ihmisen fyysisen rakenteen ja toiminnan 
pääperiaatteet ja ymmärtämään, miten erilaiset vammat ja sairaudet liittyvät logopediseen diagnostiikkaan ja 
kuntoutukseen. 

Lääketieteen opintoja 17 op / HuK 
Puhe-elimistön anatomia ja fysiologia, ortodontia 2 op 
Äänihäiriöiden lääketieteellinen tutkimus ja hoito 1 op 
Kraniofasiaalisen alueen ongelmien lääketieteellinen tutkimus ja hoito 1 op 
Lastentaudit 1 op 
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, plastiikkakirurgia 1,5 op 
Audiologia ja audiometria 1,5 op 
Lastenneurologia 1 op 
Neurologia ja neuroanatomia 3 op 
Lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatria 3 op 
Geriatria 1 op 
Kuntoutustutkimus 1 op 

 Valinnaiset opinnot

Valinnaiset opinnot tukevat opiskelijan logopedian opintoja ja lisäävät hänen ymmärtämystään logopedian ja eri 
alojen yhteyksistä. 

Vapaavalinnaisia opintoja 9 op / FM 



5

Esimerkiksi: 
Yleisen kielitieteen jatkokurssi 5 op 
Suomen kielen opintoja 
Informaatiotutkimuksen opintoja 
Fonetiikan opintoja 
Omavalintaisia opintoja 

 Logopedia

 Logopedian sivuaineopinnot 25 op op/15 ov

694700P Logopedian peruskurssi 6 op / 3 ov 
694701P Kielen kehityksen edellytykset 3 op / 1,5 ov 
694702P Kielen tasot ja niiden kehitys 4 op / 2 ov 
694704P Logopedinen arviointi I * 2 op / 1 ov 
694706P Kielen ja kommunikoinnin tukeminen, ryhmän ohjaaminen ja kielellisen tietoisuuden ryhmät *3 op / 1,5 ov 
694738P Yleinen fonetiikka ja suomen kielen äänneoppi 4 op / 2 ov 
694741P Puhe-elimistön anatomia ja fysiologia, ortodontia 2 op / 1 ov 
694744P Lastentaudit 1 op / 0,5 ov 

*) suoritustapa eroaa pääaineopiskelijoiden suoritustavasta 

 Logopedian pääaineopinnot 212 op

 Logopedian perusopinnot 25 op

694700P Logopedian peruskurssi 6 op / 3 ov 
694701P Kielen kehityksen edellytykset 3 op / 1,5 ov 
694702P Kielen tasot ja niiden kehitys 4 op / 2 ov 
694703P Kaksi- ja monikielisyys 2 op / 1 ov 
694704P Logopedinen arviointi I 2 op / 1 ov 
694705P Viittomakieli 3 op / 1,5 ov 
694706P Kielen ja kommunikoinnin tukeminen, ryhmän ohjaaminen ja kielellisen tietoisuuden ryhmät 5 op / 2,5 ov 

 Logopedian aineopinnot 76 op

694707A Tutkimusmetodiikka ja –etiikka I 4 op / 2 ov 
694708A Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op / 5 ov 
694709A Viivästynyt kielen ja puheen kehitys 5 op / 2,5 ov 
694710A Kehitysvammaisuus ja autismi 5 op / 2,5 ov 
694711A Lasten neurologisperäiset kommunikoinnin häiriöt 4 op / 2 ov 
694712A Kirjoitetun kielen häiriöt 3 op / 1,5 ov 
694713A Kuulovammat 4 op / 2 ov 
694714A Äänenkäyttö ja äänihäiriöt 5 op / 2,5 ov 
694715A Puheen sujuvuuden häiriöt 3 op /1,5 ov 
694716A Afasiologia ja gerontologinen logopedia 6 op / 3 ov 
694717A Motoriset puhehäiriöt ja dysfagia 6 op / 3 ov 
694718A Logopedinen arviointi II 2 op / 1 ov 
694719A AAC-menetelmät 3 op / 1,5 ov 
694720A Tilastotieteen peruskurssi 3 op / 1,5 ov 
694721A Kliininen työskentely ja ammattietiikka 2 op / 1 ov 
694722A Logopediset demonstraatiot 3 op / 1,5 ov 
694723A Omien asiakkaiden ohjattu kuntoutus I 8 op / 4 ov 
694724A Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto) 0 op / 0 ov 

 Logopedian syventävät opinnot 111 op

694725S Logopedian erityiskysymyksiä 7 op / 3,5 ov 
694726S Asiantuntijaesitelmä 1 op / 0,5 ov 
694727S Tutkimusmetodiikka ja –etiikka II 5 op / 2,5 ov 
694728S Praktikum 2 op / 1 ov 
694729S Tutkimusseminaari 6 op / 3 ov 
694730S Pro gradu –tutkielma 40 op / 20 ov 
694731S Syventävä kirjallisuus 8 op / 4 ov 
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694732S Tilastotieteen jatkokurssi 3 op / 1,5 ov 
694733S Työnohjaus ja ryhmädynamiikka 2 op / 1 ov 
694735S Orientoiva kliininen oppimisjakso 5 op / 2,5 ov 
694736S Syventävä kliininen oppimisjakso 24 op / 12 ov 
694737S Kypsyysnäyte (maisterin tutkinto) 0 op / 0 ov 

 Sivuaineet

 Kielitiede ja fonetiikka 22 op
694926Y Suomen kielen rakenne 3 op / 1,5 ov 
694739P Puheäänen rakenne ja tuottaminen 3 op / 1,5 ov 
694740P Kliinisen fonetiikan tutkimuskurssi 5 op / 2,5 ov 
695252P Psykolingvistiikka 3 op / 1,5 ov 
695250Y Yleisen kielitieteen peruskurssi 4 op / 2 ov 

 Psykologian opintoja 25 op
730085P Psykologian peruskurssi 3 op / 1,5 ov 
730086P Kehityspsykologia I 4 op / 2 ov 
730090P Kognitiivisen neurotieteen johdantokurssi 5 op / 2,5 ov 
730092A Kliininen neuropsykologia 5 op / 2,5 ov 
730093A Psyykkiset häiriöt 4 op / 2 ov 
730095A Kehityspsykologia II 4 op/2 ov 

 Lääketieteen opintoja 17 op
694741P Puhe-elimistön anatomia ja fysiologia, ortodontia 2 op / 1 ov 
694742P Äänihäiriöiden lääketieteellinen tutkimus ja hoito 1 op / 0,5 ov 
694743P Kraniofasiaalisen alueen ongelmien lääketieteellinen tutkimus ja hoito ** 1 op / 0,5 ov 
694744P Lastentaudit 1 op / 0,5 ov 
694745P Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, plastiikkakirurgia 1,5 op / 0,75 ov 
694746P Audiologia ja audiometria 1,5 op / 0,75 ov 
694747P Lastenneurologia 1 op / 0,5 ov 
694748P Neurologia ja neuroanatomia 3 op / 1,5 ov 
694749P Lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatria ** 3 op / 1,5 ov 
694750P Geriatria ** 1 op / 0,5 ov 
694751P Kuntoutustutkimus ** 1 op / 0,5 ov 

**) kurssi järjestetään joka toinen vuosi 

 Valinnaiset opinnot 9 op (FM)
694752S Vapaavalintainen opintojakso (logopedia) 1 – 9 op / 0,5 – 4,5 ov, 

 Kieli- ja viestintäopintoja 15 op
Vieras kieli 5 op 
Toinen kotimainen kieli 5 op 
Kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op 

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

694719A: AAC-menetelmät, 3 op
694716A: Afasiologia ja gerontologinen logopedia, 6 op
694726S: Asiantuntijaesitelmä, 1 op
694746P: Audiologia ja audiometria, 2 op
694750P: Geriatria, 1 op
694703P: Kaksi- ja monikielisyys, 2 op
730086P: Kehityspsykologia I, 4 op
730095A: Kehityspsykologia II, 4 op
694710A: Kehitysvammaisuus ja autismi, 5 op
694706P: Kielen ja kommunikoinnin tukeminen, ryhmän ohjaaminen ja kielellisen tietoisuuden ryhmät, 5 op
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694701P: Kielen kehityksen teoriat ja edellytykset, 3 op
694702P: Kielen tasot ja niiden kehitys, 5 op
694712A: Kirjoitetun kielen häiriöt, 3 op
730092A: Kliininen neuropsykologia, 5 op
694721A: Kliininen työskentely ja ammattietiikka I, 2 op
694740P: Kliinisen fonetiikan tutkimuskurssi, 5 op
730090P: Kognitiivisen neurotieteen johdantokurssi, 5 op
694745P: Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, plastiikkakirurgia, 1 op
694743P: Kraniofasiaalisen alueen ongelmien lääketieteellinen tutkimus ja hoito, 1 op
694751P: Kuntoutustutkimus, 1 op
694713A: Kuulovammat, 4 op
694724A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/logopedia), 0 op
694737S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/logopedia), 0 op
694711A: Lasten neurologisperäiset kommunikoinnin häiriöt, 5 op
694749P: Lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatria, 3 op
694747P: Lastenneurologia, 1 op
694744P: Lastentaudit, 1 op
694725S: Logopedian erityiskysymyksiä, 7 op
694700P: Logopedian peruskurssi, 6 op
694704P: Logopedinen arviointi I, 2 op
694718A: Logopedinen arviointi II, 2 op
694722A: Logopediset demonstraatiot, 3 op
694717A: Motoriset puhehäiriöt ja dysfagia, 6 op
694748P: Neurologia ja neuroanatomia, 3 op
694723A: Omien asiakkaiden ohjattu kuntoutus I, 8 op
694734S: Omien asiakkaiden ohjattu kuntoutus II, 8 op
694735S: Orientoiva kliininen oppimisjakso, 5 op
694728S: Praktikum, 2 op
694730S: Pro gradu -tutkielma, 40 op
694708A: Proseminaari ja kandidaatintutkielma, 10 op
695252P: Psykolingvistiikka, 3 op
730085P: Psykologian peruskurssi, 3 op
730093A: Psyykkiset häiriöt, 4 op
694741P: Puhe-elimistön anatomia ja fysiologia, ortodontia, 2 op
694715A: Puheen sujuvuuden häiriöt, 3 op
694739P: Puheäänen rakenne ja tuottaminen, 3 op
694926Y: Suomen kielen rakenne, 3 op
694731S: Syventävä kirjallisuus, 8 op
694736S: Syventävä kliininen oppimisjakso, 24 op
694732S: Tilastotieteen jatkokurssi, 3 op
694720A: Tilastotieteen peruskurssi, 3 op
694707A: Tutkimusmetodiikka ja -etiikka I, 4 op
694727S: Tutkimusmetodiikka ja -etiikka II, 6 op
694729S: Tutkimusseminaari, 6 op
694733S: Työnohjaus ja ryhmädynamiikka, 2 op
694752S: Vapaavalintainen opintojakso (logopedia), 1 - 10 op
694705P: Viittomakieli, 1 op
694709A: Viivästynyt kielen ja puheen kehitys, 5 op
694738P: Yleinen fonetiikka ja suomen kielen äänneoppi, 4 op
695250Y: Yleisen kielitieteen peruskurssi, 4 op
694714A: Äänenkäyttö ja äänihäiriöt, 5 op
694742P: Äänihäiriöiden lääketieteellinen tutkimus ja hoito, 1 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset
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694719A: AAC-menetelmät, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Tetzchner, Stephen von , Johdatus puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointiin , 1999
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. kl.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin käyttöön ja erityispiirteisiin ja oppii 
yhdistämään tämän tiedon logopediseen tietoon.
Toteutustavat:
Luento-opetus ja harjoitukset
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Logopedian peruskurssi, Viittomakieli, Viivästynyt kielen ja puheen kehitys, 
Kehitysvammaisuus ja autismi
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luento- ja kirjatentti, harjoitukset
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Logopedian lehtori

694716A: Afasiologia ja gerontologinen logopedia, 6 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
6 op
Opetuskieli:
suomi, erityistilanteissa englanti
Ajoitus:
3. kl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää afasian taustalla olevat neuraaliset prosessit, tunnistaa erilaiset afasiamuodot ja niiden 
psykososiaaliset vaikutukset, sekä tuntee keskeiset afasian kuntoutusmuodot. Lisäksi opiskelija perehtyy 
ikääntymiseen liittyviin kommunikoinnin muutoksiin sekä kognitiiviset heikentymisen ja dementian aiheuttamiin 
kommunikoinnin häiriöihin.
Toteutustavat:
Opetus ja oheiskirjallisuus, sovitut suoritustavat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Neurologia ja neuroanatomia, Lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatria (tai ohessa)
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
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Opetus ja oheiskirjallisuus, sovitut suoritustavat
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Logopedian professori

694726S: Asiantuntijaesitelmä, 1 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
1 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
4. sl / 4. kl. / 5. sl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija saa kokemusta oman alansa asiantuntijana toimimisesta jollakin sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla.
Toteutustavat:
Asiantuntijaesitelmän laatiminen ja esittäminen kohdeyleisölle
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Asiantuntijaesitelmän laatiminen ja esittäminen kohdeyleisölle
Arviointiasteikko:
hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Logopedian lehtori tai amanuenssi

694746P: Audiologia ja audiometria, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
1,5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
3. sl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija hankkii keskeiset tiedot normaalista kuulosta, tasapainon hallinnasta, kuulovioista sekä niiden tutkimus-
, hoito- ja kuntoutusmenetelmistä sekä kuulon kuntoutusjärjestelmästä.
Toteutustavat:
Opetus ja oheiskirjallisuus, luentotentti. Kurssilla voidaan tutustua kuntoutus¬toimintaan käymällä 
kuulokeskuksessa.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, plastiikkakirurgia
Oppimateriaali:
Tieto oheiskirjallisuudesta on saatavissa kurssin opettajalta.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
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Opetus ja oheiskirjallisuus, luentotentti. Kurssilla voidaan tutustua kuntoutustoimintaan käymällä 
kuulokeskuksessa.
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Logopedian professori

694750P: Geriatria, 1 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
1 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. / 3. vuosi (kurssi järjestetään joka toinen vuosi)
Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy ikääntymiseen liittyvien sairauksien ja niiden hoidon eritysipiirteisiin ja maamme 
vanhustenhuollon organisaatioon.
Toteutustavat:
Opetus ja kirjallisuus
Oppimateriaali:
Tieto oheiskirjallisuudesta on saatavissa kurssin opettajalta
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opetus ja kirjallisuus
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Logopedian professori
Lisätiedot:
Kurssi järjestetään joka toinen vuosi.

694703P: Kaksi- ja monikielisyys, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
2 - 4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. kl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy kaksi- ja monikielisyyteen sekä kulttuurin ja kieliympäristön merkitykseen kielen, puheen ja 
kommunikoinnin omaksumisessa.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Kielen kehityksen edellytykset, Kielen tasot ja niiden kehitys.
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Oppimateriaali:
Tieto kirjallisuudesta on saatavissa kurssin opettajalta.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opetus
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Logopedian lehtori

730086P: Kehityspsykologia I, 4 op

Voimassaolo: - 31.07.2013

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Berger, Kathleen Stassen , Developing person through the life span , 2000
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. kl
Osaamistavoitteet:
Tarjota perustietoa kehityspsykologisista teorioista ja tutkimuksesta. Kurssilla käsitellään ihmisen kehityksen osa-
alueita eri ikäkausina.
Sisältö:
Tarjota perustietoa kehityspsykologisista teorioista ja tutkimuksesta. Kurssilla käsitellään ihmisen kehityksen osa-
alueita eri ikäkausina.
Toteutustavat:
Luennot 24 h
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Psykologian peruskurssi
Oppimateriaali:
Kirjallisuus: Berger: The developing person through the life span, 5. tai uudempi painos
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallinen kuulustelu: luennot ja kirjallisuus
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Psykologian assistentti Paula Alhola (TY)

730095A: Kehityspsykologia II, 4 op

Voimassaolo: - 31.07.2013

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Ahonen, T., Siiskonen, T., Aro, T. (toim.), Sanat sekaisin? kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä , 2001
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
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4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. kl
Osaamistavoitteet:
Antaa opiskelijoille perustiedot kouluikäisten oppimistaitojen kehittymisestä ja niissä ilmenevistä ongelmista. 
Kurssilla perehdytään luku- ja kirjoitustaidon, luetun ymmärtämisen ja vieraan kielen oppimiseen ja oppimisen 
taustalla vaikuttaviin kielellis-kognitiivisiin ja motivationaalisiin tekijöihin. Oppimivaikeuksia tarkastellaan myös 
liittyneenä yksilön sosiaaliseen kehitykseen, erityisesti aggression ja sosiaalisen kompetenssin näkökulmasta.
Sisältö:
Antaa opiskelijoille perustiedot kouluikäisten oppimistaitojen kehittymisestä ja niissä ilmenevistä ongelmista. 
Kurssilla perehdytään luku- ja kirjoitustaidon, luetun ymmärtämisen ja vieraan kielen oppimiseen ja oppimisen 
taustalla vaikuttaviin kielellis-kognitiivisiin ja motivationaalisiin tekijöihin. Oppimivaikeuksia tarkastellaan myös 
liittyneenä yksilön sosiaaliseen kehitykseen, erityisesti aggression ja sosiaalisen kompetenssin näkökulmasta.
Toteutustavat:
Luennot 24 h
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Kehityspsykolgia I
Oppimateriaali:
Ahonen, Siiskonen & Aro (2001 tai uudempi painos): Sanat sekaisin? Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus 
kouluiässä. Lisäksi luennoilla jaettavat artikkelit.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallinen kuulustelu: luennot ja kirjallisuus
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Psykologian erikoistutkija Mia Dufva (TY)

694710A: Kehitysvammaisuus ja autismi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Ikonen, O. (toim.), Autismi teoriasta käytäntöön , 1998
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. sl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija saa kokonaiskäsityksen kehitysvammaisen ja autistisen henkilön kanssa työskentelystä ja 
kuntoutuksesta. Hän oppii ymmärtämään häiriöiden neuraalisia, kognitiivisia ja sosioemotionaalisia erityispiirteitä. 
Opiskelija tutustuu kuntoutukseen liittyviin ratkaisuihin ja menetelmiin.
Toteutustavat:
Luennot, harjoitukset, ryhmätyöt ja kirjatentti
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Logopedian peruskurssi, Kielen kehityksen edellytykset, Kielen tasot ja niiden kehitys.
Oppimateriaali:
Ikonen, O. (toim.) (1998). Autismi teoriasta käytäntöön (soveltuvin osin). Tieto lisä- ja oheiskirjallisuudesta on 
saatvaissa kurssin opettajalta.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luennot, harjoitukset, ryhmätyöt ja kirjatentti
Arviointiasteikko:
0–5
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Vastuuhenkilö:
Logopedian lehtori

694706P: Kielen ja kommunikoinnin tukeminen, ryhmän ohjaaminen ja kielellisen 
tietoisuuden ryhmät, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 - 31.07.2008

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. kl ja 2. sl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tutustuu kielen ja kommunikoinnin tukemisessa ja ryhmän ohjauk¬sessa käytettäviin menetelmiin
Sisältö:
Kielen ja kommunikoinnin tukemiseen sekä ryhmän ohjaukseen liittyvien periaatteiden läpikäyminen sekä 
teoreettisesti että harjoitusmateriaalien ja päiväkotiharjoittelun kautta
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta, ryhmätehtäviä ja kielellisen tietoisuuden ryhmien vetäminen päiväkodeissa 5–6-vuotiaille lapsille
Kohderyhmä:
Logopedian pää- ja sivuaineopiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Kielen kehityksen edellytykset sekä Kielen tasot ja niiden kehitys
Oppimateriaali:
Luentomoniste, harjoitusmateriaalit ja niihin liittyvä oheiskirjallisuus
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Ryhmän vetäminen ja harjoitteluraportti. Logopedian sivuaineopiskelijat osallistuvat opetukseen ja suorittavat 
opintojakson esseellä päiväkotiharjoittelun sijaan. Opintojakson laajuus on heille 3 op.
Arviointiasteikko:
hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Logopedian lehtori

694701P: Kielen kehityksen teoriat ja edellytykset, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 - 31.07.2008

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Sari Kunnari & Tuula Savinainen-Makkonen (toim.), Mistä on pienten sanat tehty lasten äänteellinen kehitys, 2004
Siiskonen Tiina et al (toim.), Joko se puhuu? kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa , 2003
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. sl
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Osaamistavoitteet:
Opiskelija saa yleiskuvan normaalin kielen, puheen ja kommunikoinnin taustalla olevista edellytyksistä. Lisäksi 
hän perehtyy esikielellisen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin rooliin myöhemmän kehityksen suuntaajana.
Sisältö:
Normaalin kielen, puheen ja kommunikoinnin edellytysten läpikäyminen yleisluonteisesti. Esikielellisen 
vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin kehityksen keskeisten virstanpylväiden läpikäyminen.
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta, joka sisältää luennointia ja ryhmätehtäviä. Lisäksi ongelmalähtöisen oppimisen periaatteita 
soveltaen pieniä tiedonhakutehtäviä ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen.
Kohderyhmä:
Logopedian pää- ja sivuaineopiskelijat
Oppimateriaali:
Luentomoniste ja kirjalllisuus: Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (toim.) (2004). Mistä on pienten sanat tehty. 
Lasten äänteellinen kehitys (s. 24–52) JA Siiskonen ym. (toim.) (2003). Joko se puhuu? Kielenkehityksen 
vaikeudet varhaislapsuudessa (s. 20–47).
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Ryhmätehtävät ja kertauskuulustelu
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Logopedian lehtori

694702P: Kielen tasot ja niiden kehitys, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Iivonen, Antti, Lieko, Anneli, Korpilahti, Pirjo, Lapsen normaali ja poikkeava kielen kehitys , 1993
Sari Kunnari & Tuula Savinainen-Makkonen (toim.), Mistä on pienten sanat tehty lasten äänteellinen kehitys, 2004
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. sl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija hahmottaa kielen eri tasojen normaalin kehityskulun ja saa valmiudet tarkastella kielen ja puheen 
kehityksen häiriöitä normaalin kehityksen kautta.
Oppimateriaali:
Iivonen, A., Lieko, A. & Korpilahti, P. (toim.) (1993). Lapsen normaali ja poikkeava kielen kehitys (s. 99#126, 
165#187, 227#244, 268#305). Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (toim.) (2004). Mistä on pienten sanat 
tehty # Lasten äänteellinen kehitys (s. 53#124).
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opetus ja kirjallisuus
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Logopedian lehtori

694712A: Kirjoitetun kielen häiriöt, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso
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Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Ahonen, T. & Aro, T. (toim.), Oppimisvaikeudet , 1999
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. kl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija saa käsityksen lukemisen ja kirjoittamisen häiriöiden esiintymisestä eri ikäryhmillä, eri kehityshäiriöissä 
ja sairauksissa. Opiskelija tutustuu oppimishäiriöiden vaikutuksiin muuhun kognitiiviseen kehitykseen ja 
suoriutumiseen sekä häiriöiden arviointiin, kuntoutuksen suunnitteluun ja kuntoutuskäytäntöihin.
Toteutustavat:
Luennot, harjoitukset, ryhmätyöt ja kirjatentti
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Logopedian peruskurssi, Kielen kehityksen edellytykset, Kielen tasot ja niiden kehitys, 
Viivästynyt kielen ja puheen kehitys
Oppimateriaali:
Kirjallisuus: Ahonen, T. & Aro, T. (1999). Oppimisvaikeudet. Kuntoutus ja opetus yksilöllisen kehityksen tukena (s.
78#228, 254#331). Tieto muusta kirjallisuudesta on saatavissa kurssin opettajalta
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luennot, harjoitukset, ryhmätyöt ja kirjatentti
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Logopedian lehtori

730092A: Kliininen neuropsykologia, 5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Kolb, Bryan , Fundamentals of human neuropsychology , 2003
Lyytinen, Heikki et al (toim.), Oppimisvaikeudet neuropsykologinen näkökulma , 2002
Hämäläinen, Heikki et al (toim.), Mieli ja aivot: kognitiivisen neurotieteen oppikirja, 2006
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. sl
Osaamistavoitteet:
Perehtyminen neuropsykologisten häiriöiden luonteeseen ja mekanismeihin aikuisilla ja lapsilla.
Sisältö:
Perehtyminen neuropsykologisten häiriöiden luonteeseen ja mekanismeihin aikuisilla ja lapsilla.
Toteutustavat:
Luennot 26 h
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Kognitiivisen neurotieteen johdantokurssi (neurotieteen johdantokurssi)
Oppimateriaali:
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Kolb & Whishaw: Fundamentals of Human Neuropsychology, 5. painos kappaleet 11-28 ja Lyytinen ym. (toim.): 
Oppimisvaikeudet – neuropsykologinen näkökulma (uudistettu laitos, 2002), Hämäläinen ym. (toim.): Mieli ja Aivot 
(2006), suositellaan kerrattavaksi kappaleet 2-4, 6-9.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallinen kuulustelu: luennot ja kirjallisuus
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Psykologian professori Heikki Hämäläinen (TY)

694721A: Kliininen työskentely ja ammattietiikka I, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. sl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy terveydenhuollon lainsäädäntöön ja oppii tarkastelemaan puheterapeutin työhön liittyviä 
eettisiä kysymyksiä. Opiskelijalle muodostuu käsitys puheterapeutin ammattikuvasta ja toimialoista
Sisältö:
Terveydenhuollon lainsäädäntö, puheterapeutin työhön liittyvä lainsäädäntö ja ammattietiikka. Puheterapeutin 
ammattikuva ja toimialat
Toteutustavat:
Luentoja, harjoituksia ja ryhmätöitä
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Logopedian peruskurssi
Oppimateriaali:
Luentomoniste ja oheiskirjallisuus, josta tieto on saatavissa kurssin opettajalta
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luennot, harjoitukset ja kertauskuulustelu
Arviointiasteikko:
hyväksytty/ hylätty
Vastuuhenkilö:
Logopedian lehtori
Lisätiedot:
Harjoituksissa 80 %:n läsnäolovelvoite

694740P: Kliinisen fonetiikan tutkimuskurssi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
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suomi
Ajoitus:
2. kl ja 3. sl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija saa valmiudet instrumentaalisten akustis-foneettisten menetelmien käyttöön logopedisessa 
tutkimuksessa ja käytännön työssä
Sisältö:
Puheen akustis-foneettisia tutkimusmenetelmiä
Toteutustavat:
Luennot ja harjoitustyöt
Kohderyhmä:
Logopedian opiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojaksojen Yleinen fonetiikka ja suomen kielen äänneoppi, Puheäänen rakenne ja tuottaminen ja 
Logopedian peruskurssi suorittamista
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kertauskuulustelu ja harjoitustyö
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Fonetiikan lehtori

730090P: Kognitiivisen neurotieteen johdantokurssi, 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Kolb, Bryan , Fundamentals of human neuropsychology , 2003
Hämäläinen, Heikki et al (toim.), Mieli ja aivot: kognitiivisen neurotieteen oppikirja, 2006
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. sl
Osaamistavoitteet:
Kurssi antaa perustiedot hermojärjestelmän neurobiologiasta sekä järjestelmän kehityksestä ja 
muotoutuvuudesta. Erityinen paino kurssilla on neurotieteen tutkimusmenetelmillä ja niiden sovellutuksilla 
kognitiivisten ja emotionaalisten prosessien aivomekanismien tutkimuksessa.
Sisältö:
Kurssi antaa perustiedot hermojärjestelmän neurobiologiasta sekä järjestelmän kehityksestä ja 
muotoutuvuudesta. Erityinen paino kurssilla on neurotieteen tutkimusmenetelmillä ja niiden sovellutuksilla 
kognitiivisten ja emotionaalisten prosessien aivomekanismien tutkimuksessa.
Toteutustavat:
Luennot 16 h (n. 2 päivän periodi)
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: psykologian peruskurssi
Oppimateriaali:
Kolb & Whishaw: Fundamentals of Human Neuropsychology, 5. painos kappaleet 1- 10, Hämäläinen ym. (toim.): 
Mieli ja Aivot (2006)
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallinen kuulustelu: luennot ja kirjallisuus
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Psykologian professori Heikki Hämäläinen (TY)
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694745P: Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, plastiikkakirurgia, 1 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
1,5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. kl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija oppii tuntemaan tavallisimpien korvan, nenän ja kurkunpään alueen tautien ja kehityshäiriöiden 
syntymekanismin, kliinisen tutkimisen ja hoidon.
Toteutustavat:
Opetus ja oheiskirjallisuus, luentotentti. Kurssilla voidaan tutustua hoitoon seuraa¬malla leikkaussalitoimintaa.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Puhe-elimistön anatomia ja fysiologia, ortodontia.
Oppimateriaali:
Tieto oheiskirjallisuudesta on saatavissa kurssin opettajalta.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Logopedian professori

694743P: Kraniofasiaalisen alueen ongelmien lääketieteellinen tutkimus ja hoito, 1 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
1 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. kl / 3. kl (kurssi järjestetään joka toinen vuosi)
Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy kasvojen ja kallon alueen epämuodostumiin tai traumoihin sekä niiden lääketieteellisiin 
tutkimuksiin ja hoitoihin.
Toteutustavat:
Opetus ja kertauskuulustelu
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Puhe-elimistön anatomia ja fysiologia, ortodontia.
Oppimateriaali:
Tieto oheiskirjallisuudesta saatavilla kurssin opettajalta
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opetus ja kertauskuulustelu
Arviointiasteikko:
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0#5
Vastuuhenkilö:
Logopedian professori
Lisätiedot:
Kurssi järjestetään joka toinen vuosi

694751P: Kuntoutustutkimus, 1 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
1 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. / 3. vuosi (kurssi järjestetään joka toinen vuosi)
Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy maamme kuntoutusjärjestelmään, kuntoutuksen osa-alueisiin ja kuntoutustutkimuksen 
käsitteisiin.
Toteutustavat:
Opetus ja kirjallisuus
Oppimateriaali:
Tieto oheiskirjallisuudesta on saatavissa kurssin opettajalta
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opetus ja kirjallisuus
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Logopedian professori
Lisätiedot:
Kurssi järjestetään joka toinen vuosi.

694713A: Kuulovammat, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Tye-Murray, Nancy , Foundations of aural rehabilitation children, adults, and their family members , 1998
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
3. kl
Osaamistavoitteet:
Tavoitteena on hankkia keskeiset tiedot eri-ikäisten ja eriasteisesti kuulovikaisten ihmisten kommunikoinnin 
piirteistä sekä tutustua kliinisen logopedisen tutkimuksen ja kuntoutuksen perusteisiin
Toteutustavat:
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Luennot, harjoitukset, luentotentti ja kirjatentti
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, plastiikkakirurgia, Audiologia ja audiometria
Oppimateriaali:
Tye-Murray, N. (1998). Foundations of aural rehabilitation. Children, adults, and their family members
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luennot, harjoitukset, luentotentti ja kirjatentti
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Logopedian professori tai lehtori

694724A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/logopedia), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
0 op
Ajoitus:
3. kl
Kohderyhmä:
Logopedian koulutusohjelman pääaineopiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojakson 694708A Proseminaari ja kandidaatintutkielma suorittamista
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kandidaatutkinnon kypsyysnäyte kirjoitetaan tenttitilaisuudessa. (Kts. opinto-oppaan 2007 - 2009 kohta 5. 
Kypsyysnäyte)
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
kandidaatintutkielman ohjaaja

694737S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/logopedia), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
0 op
Ajoitus:
Maisteritutkinnon kypsyysnäyte kirjoitetaan pro gradu -tutkielman valmistuttua.
Kohderyhmä:
Logopedian koulutusohjelman pääaineopiskelijat
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Jos opiskelija on kandidaatintutkinnossaan kirjoittanut kypsyysnäytteen ja osoittanut suomen tai ruotsin kielen 
hallinnan, kypsyysnäytteeksi hyväksytään pro gradu -tutkielmasta kirjoitettu tiivistelmä. Muutoin maisteritutkinnon 
kypsyysnäyte kirjoitetaan tenttitilaisuudessa. (Kts. opinto-opas 2007 - 2009 kohta 5. Kypsyysnäyte)
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
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Vastuuhenkilö:
Pro gradu -tutkielman ohjaaja
Lisätiedot:
Pro gradu -tutkielma hyväksytään vasta sen jälkeen, kun kypsyysnäyte on hyväksytty.

694711A: Lasten neurologisperäiset kommunikoinnin häiriöt, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
3. sl
Osaamistavoitteet:
Opiskelijalle muodostuu käsitys lasten neurologisperäisten kommunikoinnin häiriöiden etiologiasta, 
erotusdiagnostiikasta ja kuntoutuksesta. Opiskelija tunnistaa tavallisimmat oireyhtymät ja niiden 
kuntoutuskäytänteet. Lisäksi opiskelija tutustuu kallon ja kasvojen alueen epämuodostumien ja traumojen 
aiheuttamiin logopedisiin kysymyksiin.
Toteutustavat:
Luennot, harjoitukset, ryhmätyöt ja kirjallisuus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Lastenneurologia, Logopedian peruskurssi, Kielen kehityksen edellytykset, Kielen tasot ja 
niiden kehitys, Viivästynyt kielen ja puheen kehitys, Kehitysvammaisuus ja autismi
Oppimateriaali:
Luennot. Tiedot kirjallisuudesta saatavissa kurssin opettajalta
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luennot, harjoitukset, ryhmätyöt ja oppimistehtävät
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Logopedian lehtori

694749P: Lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatria, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. kl / 2. kl (kurssi järjestetään joka toinen vuosi)
Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy eri ikäkausien keskeisiin psykiatrisiin eritysikysymyksiin ja –sairauksiin, niiden diagnostiikkaan 
ja hoitoon. Lisäksi hän saa kuvan mielenterveystyöstä ja psykiatrisen hoidon järjestelyistä Suomessa.
Toteutustavat:
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Opetus ja kirjallisuus
Oppimateriaali:
Tieto oheiskirjallisuudesta on saatavissa kurssin opettajalta
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opetus ja kirjallisuus
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Logopedian professori
Lisätiedot:
Kurssi järjestetään joka toinen vuosi.

694747P: Lastenneurologia, 1 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Sillanpää, Matti et al., Lastenneurologia , 2004
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
1 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. kl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija saa keskeiset tiedot lastenneurologisista sairauksista ja kehityshäiriöistä sekä niiden lääketieteellisestä 
diagnosoinnista ja kuntoutusjärjestelmästä.
Toteutustavat:
Luennot ja kirjallisuus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Lastentaudit
Oppimateriaali:
Luennot. Teos Sillanpää, M., Herrgård, E., Iivanainen, M., Koivikko M. & Rantala, H. (toim.) (2004) 
Lastenneurologia (soveltuvin osin)
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Logopedian lehtori

694744P: Lastentaudit, 1 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Petäjä, Jari & Siimes, Martti A., Lastentaudit , 2004
Opintokohteen kielet: suomi
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Laajuus:
1 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. sl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tutustuu lapsen somaattiseen kehitykseen, yleisimpiin lastentauteihin – erityisesti tauteihin, joilla on 
merkitystä kielen ja puheen kehitykselle.
Toteutustavat:
Kirjatentti
Oppimateriaali:
Petäjä, J. & Siimes, M. A. (toim.) (2004). Lastentaudit (3. uudistettu painos tai uudempi)
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjatentti
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Logopedian professori

694725S: Logopedian erityiskysymyksiä, 7 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
7 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
4. sl ja kl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija saa vaihtuva-alaisten opintojaksojen kautta tietoa logopedisen tutkimuksen eri alueilta.
Toteutustavat:
Opetus ja kirjalliset työt tai erikseen sovittava esseetyöskentely.
Oppimateriaali:
Tieto oheiskirjallisuudesta on saatavissa kurssin opettajalta
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Logopedian professori

694700P: Logopedian peruskurssi, 6 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694700P Logopedian peruskurssi (AVOIN YO) 6.0 op



24

Laajuus:
6 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. sl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää, miten logopedia on kehittynyt omaksi tieteenalakseen ja millaisia yhteyksiä logopedialla on 
muihin tieteenaloihin. Opiskelija perehtyy logopedian tieteenalan keskeisiin tutkimusalueisiin, logopediseen 
tiedonhakuun ja tieteelliseen kirjallisuuteen. Opiskelija tutustuu puheterapeutin toimintakenttään sosiaali- ja 
terveydenhuollon eri sektoreilla. Lisäksi hän perehtyy keskeisiin kommunikoinnin häiriöihin sekä niiden 
kuntoutusjärjestelmiin.
Oppimateriaali:
Tieto oheiskirjallisuudesta on saatavissa kurssin opettajalta.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opetus ja kirjallisuus, esseetehtäviä sekä tiedonhakuharjoituksia.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Logopedian professori

694704P: Logopedinen arviointi I, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. kl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy lasten kielen, puheen ja kommunikoinnin arvioinnissa käytettäviin menetelmiin
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Logopedian peruskurssi, Kielen kehityksen edellytykset, Kielen tasot ja niiden kehitys
Oppimateriaali:
Kirjallisuus: Tieto oheiskirjallisuudesta on saatavissa kurssin opettajalta.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opetus ja arviointimenetelmien käytön harjoittelua päiväkodeissa. Logopedian sivuaineopiskelijat osallistuvat 
opetukseen ja suorittavat opintojakson esseellä päiväkotiharjoittelun sijaan.
Arviointiasteikko:
hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Logopedian lehtori

694718A: Logopedinen arviointi II, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi



25

Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
3. kl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy aikuisten kielen, puheen ja kommunikoinnin arvioinnissa käytettäviin menetelmiin
Sisältö:
Aikuisten kielen, puheen ja kommunikoinnin arviointimenetelmät
Toteutustavat:
Luento-opetus ja harjoitukset
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Logopedian peruskurssi, Puhe-elimistön anatomia ja fysiologia, ortodontia. Afasiologia ja 
gerontologinen logopedia (tai ohessa), Motoriset puhehäiriöt ja dysfagia (tai ohessa)
Oppimateriaali:
Luentomoniste, oheiskirjallisuus josta tieto saatavissa kurssin opettajalta
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opetus
Arviointiasteikko:
hyväksytty/ hylätty
Vastuuhenkilö:
Logopedian lehtori
Lisätiedot:
Harjoituksissa 80%:n läsnäolovelvoite

694722A: Logopediset demonstraatiot, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2., 3. ja 4. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tutustuu erilaisiin kommunikoinnin häiriöihin moduuleissa toteutettavien demonstraatioiden ja 
opiskelijaterapioiden seuraamisen avulla.
Toteutustavat:
Demonstraatioiden seuraaminen, annetut tehtävät ja opetuskeskustelut
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Logopedian peruskurssi, Kliininen työskentely ja ammattietiikka
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Demonstraatioiden seuraaminen, annetut tehtävät ja opetuskeskustelut
Arviointiasteikko:
hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Logopedian lehtorit

694717A: Motoriset puhehäiriöt ja dysfagia, 6 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot
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Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
6 op
Opetuskieli:
suomi, erityistilanteissa englanti
Ajoitus:
3. kl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää motoristen puhe- ja nielemishäiriöiden taustalla olevat neuraaliset prosessit, tunnistaa niihin 
liittyvät erilaiset häiriöt ja sekä tuntee niiden keskeiset kuntoutusmuodot. Lisäksi opiskelija perehtyy suusyöpien ja 
traumojen aiheuttamiin logopedisiin kysymyksiin.
Toteutustavat:
Opetus ja oheiskirjallisuus, sovitut suoritustavat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Neurologia ja neuroanatomia
Oppimateriaali:
Kirjallisuus: Tieto oheiskirjallisuudesta saatavissa kurssin opettajalta
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opetus ja oheiskirjallisuus, sovitut suoritustavat
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Logopedian professori

694748P: Neurologia ja neuroanatomia, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. sl tai 2. kl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija hankkii keskeiset tiedot ihmisen neuroanatomiasta, neurologisista sairauksista, niiden 
lääketieteellisestä diagnosoinnista sekä kuntoutusjärjestelmistä.
Toteutustavat:
Opetus ja kirjallisuus.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Puhe-elimistön anatomia ja fysiologia, ortodontia.
Oppimateriaali:
Tieto oheiskirjallisuudesta on saatavissa kurssin opettajalta
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opetus ja kirjallisuus.
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Logopedian professori
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694723A: Omien asiakkaiden ohjattu kuntoutus I, 8 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
8 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. ja 3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija antaa puheterapeuttista kuntoutusta ja saa näin kokemusta kliinisestä työskentelystä, 
puheterapiaprosessista ja puheterapeuttina toimimisesta.
Toteutustavat:
Kahden puheterapia-asiakkaan kuntoutus ja kirjalliset työt
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Kliininen työskentely ja ammattietiikka. Kielen, puheen ja kommunikoinnin kehitys –moduuli, 
Kielen ja kommunikoinnin tukeminen, ryhmän ohjaaminen ja kielellisen tietoisuuden ryhmät, Logopedinen arviointi 
I ja kyseinen häiriökurssi.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kahden puheterapia-asiakkaan kuntoutus ja kirjalliset työt
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Logopedian tuntiopettajat ja lehtorit

694734S: Omien asiakkaiden ohjattu kuntoutus II, 8 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
8 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
3.#4. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija antaa puheterapeuttista kuntoutusta ohjattuna ja saa näin kokemusta kliinisestä työskentelystä, 
puheterapiaprosessista ja puheterapeuttina toimimisesta.
Toteutustavat:
Kahden puheterapia-asiakkaan kuntoutus ja kirjalliset työt.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Kliininen työskentely ja ammattietiikka. Kielen, puheen ja kommunikoinnin kehitys –moduuli, 
Kielen ja kommunikoinnin tukeminen, ryhmän ohjaaminen ja kielellisen tietoisuuden ryhmät, Logopedinen arviointi 
I ja II ja kyseinen häiriökurssi.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kahden puheterapia-asiakkaan kuntoutus ja kirjalliset työt.
Arviointiasteikko:
0#5
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Vastuuhenkilö:
Logopedian lehtorit

694735S: Orientoiva kliininen oppimisjakso, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
4. sl.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tutustuu orientoivan kliinisen oppimisjakson aikana puheterapeuttien työnkuvaan ja monialaisiin 
työryhmiin sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimipaikoissa ja opetustoimen yksiköissä.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Kaikki ennen orientoivaa kliinistä oppimisjaksoa järjestetyt logopedian perus- ja aineopinnot 
sekä lääketieteen opinnot.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Sovitut tehtävät harjoittelupaikoissa
Arviointiasteikko:
hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Logopedian amanuenssi

694728S: Praktikum, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2005 - 31.07.2008

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
4. sl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija oppii kirjoittamaan tieteellistä tekstiä, esittämään tulevan tutki¬musaiheensa keskeisiä teoreettisia ja 
praktisia kysymyksiä sekä argumentoimaan omia valintojaan ja muiden esityksiä.
Sisältö:
Opiskelijan tulevan tutkimusaiheen keskeisiin teoreettisiin ja praktisiin seikkoihin perehtyminen
Toteutustavat:
Seminaari-istunnot, suullinen ja kirjallinen esitys
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Tilastotieteen peruskurssi, Tutkimusmetodiikka ja -etiikka I, Proseminaari ja 
kandidaatintutkielma
Oppimateriaali:
Sovitaan praktikumin vastuuopettajan kanssa
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Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Seminaari-istunnot, suullinen ja kirjallinen esitys
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Logopedian lehtori tai professori

694730S: Pro gradu -tutkielma, 40 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Lopputyö

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
40 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
4. kl – 5. sl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija toteuttaa tieteellisen tutkimuksen, joka yleensä perustuu empiiriseen aineistoon. Tutkielmaa koskevat 
yleiset määräykset ja arvostelu on esitetty opinto-oppaassa.
Toteutustavat:
Ohjattu omatoiminen työ, kirjallinen pro gradu -tutkielma.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Tutkimusmetodiikka ja -etiikka I ja II, Proseminaari ja kandidaatintutkielma, Praktikum, 
Tutkimusseminaari
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Ohjattu omatoiminen työ, kirjallinen pro gradu -tutkielma.
Arviointiasteikko:
improbatur, approbatur, lubenter approbatur, non sine approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude 
approbatur, eximia cum laude approbatur, laudatur
Vastuuhenkilö:
Logopedian professorit

694708A: Proseminaari ja kandidaatintutkielma, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
10 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
3. sl – 3. kl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy tieteellisen tutkimuksen eri vaiheisiin, tieteellisten tekstien rakenteeseen ja kirjoittamiseen, 
tiedonhankintaan, kriittiseen lähteiden käyttöön sekä laatii kandidaatintutkielman
Toteutustavat:
Opetus, ohjaus, seminaarityöskentely, omatoiminen työ, kandidaatintutkielma ja opponointi.
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Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Tilastotieteen peruskurssi, Tutkimusmetodiikka ja –etiikka I (tai ohessa)
Oppimateriaali:
Tieto oheiskirjallisuudesta on saatavissa kurssin opettajalta
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opetus, ohjaus, seminaarityöskentely, omatoiminen työ, kandidaatintutkielma ja opponointi
Arviointiasteikko:
0 – 5
Vastuuhenkilö:
Logopedian lehtori

695252P: Psykolingvistiikka, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
3. sl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tutustuu kieleen mm. seuraavista näkökulmista: kieli ja kognitio, puheen tuottaminen ja ymmärtäminen, 
kielen omaksuminen, merkitys, kompetenssiin ja performanssi psyykkisinä ilmiöinä
Sisältö:
Psykolingvistiikan keskeisiä osa-alueita
Toteutustavat:
Luentokurssi ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Kohderyhmä:
Logopedian opiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojaksojen Yleinen fonetiikka ja suomen kielen äänneoppi, Puheäänen rakenne ja tuottaminen ja 
Yleisen kielitieteen peruskurssi suorittamista.
Oppimateriaali:
Steinberg, D. D. (1993) Introduction to psycholinguistics
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kertauskuulustelu
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Fonetiikan professori

730085P: Psykologian peruskurssi, 3 op

Voimassaolo: - 31.07.2013

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Fredriksson, J. & Ihanus, J., Lukion psykologia , 1991
Fredriksson, J. & Ihanus J., Lukion psykologia 2, 1992
Vauras, M., Hyönä, J. & Kinnunen, R., Lukion psykologia 3, 1992
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Hämäläinen, H., Fredriksson, J. & Ihanus, J., Lukion psykologia 4, 1993
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. sl
Osaamistavoitteet:
Antaa näkymä valikoituun joukkoon psykologian ajankohtaisia kysymyksiä ja sen historian suuriin koulukuntiin
Sisältö:
Luentoja (20 h): Ihmisen tiedonkäsittely ja sen rajoitukset, muistin dynamiikka ja patologia, taitava oppiminen, 
elämänstrategiat, itsesäätely
Toteutustavat:
Luennot
Oppimateriaali:
Kirjallisuus: Lukion psykologia 1-4 (WSOY tai Kirjayhtymä)
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallinen kuulustelu luentojen ja kirjallisuuden pohjalta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Psykologian professori Pekka Niemi (TY)

730093A: Psyykkiset häiriöt, 4 op

Voimassaolo: - 31.07.2013

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Comer, Ronald J , Abnormal psychology , 2007
Kendall, Philip C. , Childhood disorders , 2000
Sinkkonen, Jari & Kalland, Mirjam (toim.), Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen, 2001
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. sl
Osaamistavoitteet:
Luoda katsaus tyypillisimpiin kehityksen ja persoonallisuuden häiriöihin sekä lapsuudessa että aikuisuudessa
Sisältö:
Luoda katsaus tyypillisimpiin kehityksen ja persoonallisuuden häiriöihin sekä lapsuudessa että aikuisuudessa
Toteutustavat:
Kirjatentti
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Psykologian peruskurssi
Oppimateriaali:
Comer (2007): Abnormal Psychology, s. 27-277, 309-335,411-435 ja 461-495, Kendall (2001): Childhood 
disorders, s. 11-160 ja Sinkkonen & Kalland (toim.): Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjatentti
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
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Psykologian lehtori Armi Hakanen (TY)

694741P: Puhe-elimistön anatomia ja fysiologia, ortodontia, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2005 - 31.07.2011

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. kl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tutustuu puhe- ja hengityselimistön rakenteeseen ja toimintaan sekä hampaiston normaaliin 
kehitykseen ja kehityshäiriöihin. Lisäksi hän saa kuvan foniatrisista tutkimusmenetelmistä.
Toteutustavat:
Opetus ja kertauskuulustelu.
Oppimateriaali:
Tieto oheiskirjallisuudesta saatavilla kurssin opettajalta
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opetus ja kertauskuulustelu.
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Logopedian professori

694715A: Puheen sujuvuuden häiriöt, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. kl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy puheen sujuvuuden häiriöiden taustateorioihin sekä niiden puheterapeuttiseen arviointiin ja 
kuntoutukseen
Toteutustavat:
Luennot, harjoitukset, ryhmätyöt ja kirjallisuus
Oppimateriaali:
Luennot. Tiedot kirjallisuudesta saatavissa kurssin opettajalta
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luennot, harjoitukset, ryhmätyöt ja oppimistehtävät
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
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Logopedian lehtori

694739P: Puheäänen rakenne ja tuottaminen, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Suomi, Kari , Johdatusta puheen akustiikkaan , 1990
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. kl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija saa yleiskäsityksen kielellisten yksiköiden, puheen tuottamisen ja puheen akustisten ominaisuuksien 
välisistä suhteista, ja hänellä on perusvalmiudet käyttää puheen akustisia tutkimusmenetelmiä
Sisältö:
Puheakustiikan perusteet
Toteutustavat:
Luentokurssi, harjoituksia ja kirjallisuuteen perehtymistä
Kohderyhmä:
Logopedian opiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojakson Yleinen fonetiikka ja suomen kielen äänneoppi suorittamista
Oppimateriaali:
Suomi, K. (1990), Johdatusta puheen akustiikkaan
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kertauskuulustelu
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Fonetiikan professori

694926Y: Suomen kielen rakenne, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694926Y Suomen kielen rakenne (AVOIN YO) 3.0 op

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
1. lukuvuosi, 1. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija hallitsee nykysuomen yleiskielen fonologisen, morfologisen ja syntaktisen rakenteen peruspiirteet.
Sisältö:
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Johdatus suomen kielen rakenteen tieteelliseen kuvaamiseen.
Toteutustavat:
Luentoja tai vaihtoehtoisesti itsenäistä verkko-opiskelua.
Kohderyhmä:
Tiedekunnan kieliaineiden opiskelijat.
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali ja opetusmoniste.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
lehtori Jari Sivonen
Lisätiedot:
Opintojakso kuuluu suomen kielen pääaineopiskelijoilla kieli- ja viestintäopintoihin.

694731S: Syventävä kirjallisuus, 8 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
8 op
Opetuskieli:
suomi tai englanti
Ajoitus:
5. kl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy korkeatasoisen tieteellisen kirjallisuuden avulla kolmeen logopedian tutkimus- tai 
kuntoutusalueeseen.
Toteutustavat:
Kirjallinen kuulustelu, ainesto sovitaan erikseen professorin kanssa.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: HuK -tutkinto, logopedian aineopinnot.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallinen kuulustelu, ainesto sovitaan erikseen professorin kanssa.
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Logopedian professori

694736S: Syventävä kliininen oppimisjakso, 24 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Työharjoittelu

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
24 op
Opetuskieli:
suomi
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Ajoitus:
5. kl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija saa ohjattuna kokemusta itsenäisenä puheterapeuttina toimimisesta. Hän tutkii puheterapia-asiakkaita, 
suunnittelee ja toteuttaa kuntoutusta, ohjaa asiakkaan lähi-ihmisiä sekä toimii työyhteisön ja työryhmän jäsenenä. 
Harjoittelu suoritetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja opetustoimen puheterapiapalveluja tarjoavassa yksikössä.
Toteutustavat:
Neljän kuukauden harjoittelu puheterapeutin ohjauksessa ja harjoittelukertomus.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Kaikki koulutusohjelmaan kuuluvat kielitieteen ja fonetiikan, psykologian ja lääketieteen 
opinnot, logopedian perus- ja aineopinnot, syventävistä opinnoista Logopedian erityiskysymyksiä, 
Asiantuntijaesitelmä, Työnohjaus- ja ryhmädynamiikka, Omien asiakkaiden ohjattu kuntoutus II ja Orientoiva 
kliininen oppimisjakso.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Neljän kuukauden harjoittelu puheterapeutin ohjauksessa ja harjoittelukertomus.
Arviointiasteikko:
0-5 (ohjaavan puheterapeutin arviointi 70 %, harjoittelukertomuksen arviointi 30 %)
Vastuuhenkilö:
Logopedian lehtori

694732S: Tilastotieteen jatkokurssi, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
4. kl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy tilastollisen päättelyn perusteisiin ja menetelmiin logopedisissä aineistoissa. Opiskelija saa 
valmiuksia ymmärtää ja arvioida kriittisesti tutkimuksia, joissa on käytetty tilastollisia menetelmiä. Opiskelija 
tutustuu havaintoaineistojen tilastolliseen tietojenkäsittelyyn SPSS-ohjelmiston avulla.
Toteutustavat:
Luennot ja harjoitukset
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Tilastotieteen peruskurssi.
Oppimateriaali:
Tieto oheiskirjallisuudesta on saatavissa kurssin opettajalta.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Logopedian professori

694720A: Tilastotieteen peruskurssi, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. sl tai 2. kl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tutustuu tilastollisen tutkimuksen rakenteeseen ja suunnitteluun, havaintoaineiston hankintaan ja 
käsittelyyn, mittaamiseen, tavallisimpiin tilastollisiin tunnuslukuihin sekä analyysivaiheeseen ja tilastolliseen 
päättelyyn.
Toteutustavat:
Luennot ja harjoitukset
Oppimateriaali:
Tieto oheiskirjallisuudesta on saatavissa kurssin opettajalta.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti
Arviointiasteikko:
0 – 5
Vastuuhenkilö:
Logopedian professori

694707A: Tutkimusmetodiikka ja -etiikka I, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
3. sl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija hahmottaa tieteellisen tutkimuksen perusteet ja tieteen normit, erilaiset tutkimusstrategiat sekä 
tutkimuksen eettiset vaatimukset.
Sisältö:
Olennaiset tiedot tieteellisen tutkimuksen perusteista, tieteen normeista, tutkimusstrategioista, -asetelmista ja -
menetelmistä sekä tutkimuksen eettisistä seikoista.
Toteutustavat:
Opetus ja oppimistehtävät
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Logopedian peruskurssi, Tilastotieteen peruskurssi.
Oppimateriaali:
Tieto oheiskirjallisuudesta on saatavissa kurssin opettajalta. Opetusmoniste.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opetus ja oppimistehtävät
Arviointiasteikko:
hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Logopedian lehtori

694727S: Tutkimusmetodiikka ja -etiikka II, 6 op
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Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Schiavetti, Nicholas , Evaluating research in communicative disorders , 1997
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
4. sl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy logopedisen tutkimuksen erityisluonteeseen ja erityiskysymyksiin ja tutustuu myös Suomessa 
tehtyyn logopediseen tutkimukseen. Opiskelija hankkii valmiuksia oman pro gradu -tutkielmansa 
tutkimusasetelman suunnitteluun ja tutkimusmenetelmien valintaan.
Sisältö:
Tiede tiedon lähteenä. Kommunikointihäiriöitä koskevan tutkimuksen tutkimusstrategiat ja -asetelmat.
Toteutustavat:
Opetus ja kirjallisuus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Tilastotieteen peruskurssi, Tutkimusmetodiikka ja -etiikka I, Proseminaari ja 
kandidaatintutkielma
Oppimateriaali:
Schiavetti, N. & Metz, D. (1997). Evaluating research in communicative disorders (3. painos).
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opetus ja kirjatentti
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Logopedian lehtori tai professori

694729S: Tutkimusseminaari, 6 op

Voimassaolo: 01.08.2005 - 31.07.2008

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
6 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
4. kl ja 5. sl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija syventyy logopediseen tutkimukseen, siinä käytettävään metodologiaan ja tutkimusetiikkaan. Hän saa 
valmiuksia pro gradu -tutkielman työstämiseen.
Toteutustavat:
Seminaari-istunnot, omatoiminen työ, kirjalliset työt (tutkimussuunnitelma, lehtiprofiili, tutkijaprofiili, pro gradu -
tutkielman kirjallisuuskatsaus), oman tutkielman esittely ja opponointi.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
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Edeltävät opinnot: Tutkimusmetodiikka ja -etiikka I ja II, Proseminaari ja kandidaatintutkielma, Praktikum. 
Tilastotieteen peruskurssi ja Tilastotieteen jatkokurssi (tai ohessa)
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Seminaari-istunnot, omatoiminen työ, kirjalliset työt (tutkimussuunnitelma, tutkijaprofiili, pro gradu -tutkielman 
kirjallisuuskatsaus), oman tutkielman esittely ja opponointi.
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Logopedian professorit

694733S: Työnohjaus ja ryhmädynamiikka, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2005 - 31.07.2008

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
4. sl ja kl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija saa tukea ammatillisen identeettinsä kehittymiseen ja oppii tarkastelemaan omaa toimintatapaansa 
puheterapeuttina. Näin hän saa valmiuksia oman ammatillisen kasvunsa jatkuvaan kehittämiseen työelämässä.
Toteutustavat:
Aktiivinen osallistuminen työnohjausryhmiin, sovitut kirjalliset työt.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Omien asiakkaiden ohjattu kuntoutus I ja II (tai niiden ohessa), Orientoiva kliininen 
oppimisjakso (tai sen ohessa).
Oppimateriaali:
Tieto oheiskirjallisuudesta on saatavissa kurssin opettajalta
Arviointiasteikko:
hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Logopedian professori

694752S: Vapaavalintainen opintojakso (logopedia), 1 - 10 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
1 - 9 op
Opetuskieli:
suomi
Vastuuhenkilö:
Logopedian professori
Lisätiedot:
Tarkempia tietoja saa logopedian amanuenssilta tai toimistosta.
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694705P: Viittomakieli, 1 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. kl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tutustuu suomalaisen viittomakielen perusrakenteeseen ja eri asiakasryhmissä viittomien käyttöön 
puhetta tukevana ja korvaavana kommunikointimuotona.
Oppimateriaali:
Tieto oheiskirjallisuudesta on saatavissa kurssin opettajalta
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opetus ja viittomien käytön harjoittelu
Arviointiasteikko:
hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Logopedian professori

694709A: Viivästynyt kielen ja puheen kehitys, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Sari Kunnari & Tuula Savinainen-Makkonen (toim.), Mistä on pienten sanat tehty lasten äänteellinen kehitys, 2004
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. sl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija saa kokonaisnäkemyksen kielen ja puheen kehityksen poikkeamista ja niihin liittyvistä logopedisista 
erityiskysymyksistä, sekä perehtyy kuntoutuksen suunnitteluun ja kuntoutuskäytäntöihin. Opiskelija hahmottaa 
puheterapian sijoittumisen monialaiseen kuntoutuskehykseen.
Toteutustavat:
Luennot, harjoitukset, ryhmätyöt ja kertauskuulustelu
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Logopedian peruskurssi, Kielen kehityksen edellytykset, Kielen tasot ja niiden kehitys
Oppimateriaali:
Luentomateriaali ja kirjallisuus: Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T, (toim.) (2004). Mistä on pienten sanat 
tehty – Lasten äänteellinen kehitys (s. 149#193, 237#260)
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luennot, harjoitukset, ryhmätyöt ja kertauskuulustelu
Arviointiasteikko:
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0#5
Vastuuhenkilö:
Logopedian lehtori

694738P: Yleinen fonetiikka ja suomen kielen äänneoppi, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pentti Körkkö

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. sl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee eri kielten äänteellisten ominaisuuksien kuvaamisen kannalta keskeiset fonetiikan peruskäsitteet 
ja omaa systemaattisen käsityksen suomen yleiskielen äännerakenteen pääpiirteistä
Sisältö:
Yleisen fonetiikan ja suomen kielen äänneopin perusteet
Toteutustavat:
Luentokurssi ja harjoituksia
Kohderyhmä:
Logopedian opiskelijat
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kertauskuulustelu
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Fonetiikan professori

695250Y: Yleisen kielitieteen peruskurssi, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. vuoden syksy
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tutustuu yleiseen kielitieteeseen eri näkökulmista. Hän perehtyy yleisen kielitieteen ja sen tärkeimpien 
lähitieteiden yhteyksiin sekä fonologian, morfologian, semantiikan ja syntaksin luonteeseen ja niiden 
peruskäsitteistöön.
Sisältö:
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Kielitieteen peruskäsitteet ja perusanalyysi.
Toteutustavat:
Luentoja.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja kielistä kiinnostuneet.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kertauskuulustelu.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori Santeri Palviainen

694714A: Äänenkäyttö ja äänihäiriöt, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Boone, Daniel R. , Voice and voice therapy , 2000
Mathieson, Lesley , Greene and Mathieson s The voice and its disorders , 2001
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. kl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija saa kokonaiskäsityksen normaalista äänenkäytöstä, äänihäiriöistä sekä niiden tutkimus- ja 
terapiamenetelmistä
Sisältö:
Normaaliin äänenkäyttöön liittyvien olennaisten seikkojen, erilaisten äänihäiriöiden sekä niiden tutkimus- ja 
terapiamenetelmien läpikäyminen
Toteutustavat:
Luennot, harjoitukset, ryhmätehtävät ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Kohderyhmä:
Logopedian pääaineopiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Puhe-elimistön anatomia ja fysiologia, ortodontia, Äänihäiriöiden lääketieteellinen tutkimus ja 
hoito (tai ohessa)
Oppimateriaali:
Luentomoniste ja kirjallisuus: Boone, D.F. & McFarlane, S.C. (2000). The voice and voice therapy TAI Greene, M. 
& Mathieson, L. (2001). The voice and its disorders (s. 119–656)
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Ryhmätehtävät ja kertauskuulustelut (luento- ja kirjatentti)
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Logopedian lehtori

694742P: Äänihäiriöiden lääketieteellinen tutkimus ja hoito, 1 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso
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Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
1 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. sl tai 2. kl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy äänihäiriöiden etiologiaan, kliiniseen tutkimiseen, lääketieteelliseen diagnosointiin ja hoitoon.
Toteutustavat:
Opetus ja tentti
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edeltävät opinnot: Puhe-elimistön anatomia ja fysiologia, ortodontia.
Oppimateriaali:
Tieto kirjallisuudesta on saatavissa kurssin opettajalta.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opetus ja tentti
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Logopedian professori


