
Suoritettava tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu-
tutkinto, tutkintonimike Sosionomi (AMK)

Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet

Sosiaalipedagogisen työn lähtökohtana on nä-
kemys ihmisen yhteiskuntasidonnaisuudesta. 
Selviytyminen arjen haasteista perustuu yksi-
lön kykyyn hahmottaa itsensä suhteessa yh-
teiskuntaan ja sen suomiin toimintamahdolli-
suuksiin. Tähän sisältyy paitsi kyky ymmärtää 
yhteiskunnan toimintaa, myös kyky asennoi-
tua elämäänsä mielekkäästi ja vaikuttaa sen 
muotoutumiseen. Sosiaalipedagogisen työn 
keskiössä on sekä ihmisten yksilöllisten toi-
mintaedellytysten tukeminen että yhteisöllisiin 
toimintamahdollisuuksiin vaikuttaminen. Tä-
hän pyritään edistämällä yksilöiden, perheiden 
ja erilaisten sosiaalisten ryhmien valmiuksia 
toimia omassa elämässään valitsijana, vaikut-
tajana ja vastuunkantajana. Sosiaalipedagogi-
sen työn keskiössä on lisäksi edistää ihmisten 
yhteiskunnallista osallisuutta, mahdollisuutta 
mielekkääseen elämään ja tarpeiden tyydytyk-
seen aktiivisina yhteiskunnan jäseninä. Sosiaa-
lipedagogista työtä tarvitaan silloin, kun yksi-
lön, perheen, ryhmän tai yhteisön toimintakyky 
on yksilöllisten tai ulkoisten paineiden vuoksi 
estynyt tai vaarassa heikentyä. Tavoitteena on 
aktivoida kansalaisten voimavarat ja turvata ne 
taidot, joiden avulla yksilöt ja ryhmät tässä ja 
nyt- tilanteessa pystyvät vaikuttamaan muu-
toksiin itsessään ja ympäristössään. Sosiaali-
pedagogista työtä tehdään ihmisten arjessa.
yksittäisiin arjen ongelmiin, vaan tukea vai-
keissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä itse sel-
laiseen toimintaan, joka voi muuttaa heidän 
tilanteensa. Käytännössä tämä tarkoittaa sel-
laisten yksilöllisten ja sosiaalisten prosessien 
käynnistämistä, jotka antavat ihmisille välineitä 
itsenäiseen arjesta selviytymiseen ja mahdol-
listavat ihmisten oman, aktiivisen muutokseen 
johtavan toiminnan. Sosiaalialan tutkintoon 
johtavien opintojen tavoitteena on antaa opis-
kelijoille välineitä oppimaan oppimiselle ja luo-
da pohja elinikäiselle oppimiselle. Tavoitteena 
on mahdollistaa opiskelijoille sosionomin työn 
ammatilliset perustiedot ja taidot, innostaa 
heitä yhteiskunnalliseen ajatteluun, herättää 
heidän uteliaisuutensa ammatilliseen työhön ja 
antaa välineet sen kehittämiseen sekä sitout-
taa heidät yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 
Koulutuksen erityisenä näkökulmana ovat luo-

vat toiminnalliset menetelmät ja yhteisötaide. 
Luovat menetelmät ovat sekä opetussisältö-
jä että opetuksessa käytettäviä menetelmiä. 
Opetussuunnitelma on laadittu huomioimalla 
sosiaalialan ammattikorkeakoulujen verkos-
ton ydinosaamisraportti. Opetussuunnitelman 
sisällöt vastaavat em. raportin määrittämää 
ydinosaamista. Sosiaalialan koulutusohjelman 
opetussuunnitelman viitekehyksenä on näke-
mys sosiaalialan työstä yksilöllisenä, yhteisöl-
lisenä ja yhteiskunnallisena muutostyönä ja 
vaikuttamisena.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Opinnot koostuvat perus- ja ammattiopinnois-
ta, syventävistä opinnoista sekä opinnäyte-
työstä ja ammattikorkeakoulun yhteisistä ja 
koulutusohjelman omista vapaasti valittavista 
opinnoista. Harjoittelut ovat osa perus- ja am-
mattiopintoja. Sosiaalipedagogiikan opintojen 
keskeisimmän tietoperustan muodostavat so-
siologia, sosiaali¬politiikka, sosiaalipsykologia 
ja käyttäytymistieteet sekä niitä yhdistävä so-
siaalipedagoginen sosiaalityön ammattiorien-
taatio. Opiskelijoita tuetaan hahmottamaan 
todellisuutta paitsi tieteen, myös kuvataiteen, 
musiikin, tanssin, draaman ja kirjallisuuden 
avulla. Oman oppimiskokemuksensa kautta 
opiskelija saa välineitä tukea ammatillisessa 
vuorovaikutussuhteessa asiakkaita hahmotta-
maan todellisuuttaan ja paikkaansa siinä paitsi 
rationaalisen pohdinnan, myös luovan toimin-
nan avulla. Keskeisenä opinnoissa on myös 
tutkiva ja kehittävä työote sekä tutkiva oppi-
minen. Opiskelija oppii opintojen aikana järjes-
telmällisesti havainnoimaan ja tutkimaan sekä 
omaa, että työyhteisön toimintaa ja paikanta-
maan kasvunpaikkoja ja kehittämisen kohtei-
ta sekä yhteiskunnallisen muutoksen tarpeita. 
Harjoittelun osuus on 45 opintopistettä. Har-
joittelu koostuu vuoden kestävästä omasta 
yksilöasiakassuhteesta, vuoden kestävästä 
ryhmäohjausharjoittelusta sekä erilaisissa toi-
mipisteissä tehtävistä harjoitteluista siten, että 
opiskelija on lyhyen tutustumisjakson ja siihen 
liitetyn yhtäjaksoisen 4-6 viikon periodin har-
joittelupaikassa sekä kolmantena opiskeluvuo-
tena ohjauksessa itsenäisesti suunniteltavasta 
ja toteutettavasta projektista. Harjoittelujen 
tavoitteena on mahdollistaa opiskelijalle riit-
tävän syvällinen osallistuminen sosiaalialan 
pitkäkestoisiin työprosesseihin. Opiskelujen 
orientoivassa vaiheessa opiskelija tiedostaa it-
sensä oman oppimisen subjektina ja aloittaa 
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oman ihmis- ja maailmankuvansa tietoisen 
rakentamisen. Tätä tuetaan suhteuttamal-
la opittava aines opiskelijan olemassa oleviin 
tietorakenteisiin ja kokemuksiin. Orientoivassa 
vaiheessa opiskelija oppii tarkkailemaan ajat-
teluaan, ymmärtämistään ja osaamistaan. Hän 
tulee tietoiseksi omista käsityksistään ja oman 
ammatillisen ja persoonallisen kasvun vaiheis-
ta. Tavoitteena on, että opiskelija kiinnostuu 
yhteiskunnallisista kysymyksistä ja omaksuu 
sosiaalialalle ominaisen yhteiskunnallisen ajat-
telutavan. Hän oppii tarkkailemaan ympäröi-
vää yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä sosiaalialan 
työn ja sen asiakkaiden näkökulmasta ja ym-
märtää sosiaali-, talous- ja kulttuuripolitiikan 
merkityksen sosiaalialan työssä yksilö-, yhtei-
sö- ja yhteiskunnallisella tasolla. Orientoivassa 
perusopintovaiheessa opiskelija jäsentää kä-
sityksiään yhteiskunnasta ja sen kehitykses-
tä, kulttuurista, ihmisestä ja ihmisen paikasta 
maailmassa. Samalla hän jäsentää näkemys-
tään sosiaalialan työn ja ammattien yhteis-
kunnallisesta merkityksestä, historiasta ja tu-
levaisuudesta ja paikantaa itsensä sosiaalialan 
kentällä. keskeistä on vahvistaa näkemystä ja 
käsitystä itsestä ja ihmisestä yleensä yhteis-
kunnallisena toimijana.

Oppimisprosessin yleiskuvaus
Sosiaalialalla opiskelijan on kasvettava am-
matillisuuteen. Ammatillisen kasvuprosessin 
ohjaamisen taustalla sosiaalialan koulutusoh-
jelmassa vallitsevat oppimiskäsitykset ovat: 
konstruktiivinen oppimis¬käsitys, prosessiop-
piminen, kokemuksellinen oppiminen, tutkiva 
oppiminen. Opiskelijaa ohjaa ryhmä vastaa-
va, jonka kanssa opiskelija käy säännöllisesti 
kahdenkeskisiä keskusteluja opinnoistaan ja 
ammatillisesta kasvustaan. Harjoittelut ovat 
ohjattuja ja niiden aikana opiskelijalla on mah-
dollisuus pohtia ammatillista osaamistaan sekä 
ohjaavan opettajan että harjoittelupaikan oh-
jaajan kanssa. Lisäksi opiskelija saa henkilö-
kohtaista palautetta ja ohjausta käytännön 
osaamisestaan ja kyvystään liittää teoriaa ja 
käytäntöä toisiinsa harjoittelun ja -raportin pa-
lautekeskustelun yhteydessä. Opiskelijan on 
omassa ammatillisen kasvunprosessissaan tie-
don hankinnan ohella opittava ymmärtämään 
erilaisia kasvuprosesseja. Keskiöön nousee 
kyky nähdä, kuulla, ymmärtää, liittää asioita 
toisiinsa ja löytää oleellinen. Tähän tarvitaan 
reflektoinnin taitoa, joka kehittyy ohjaukses-
sa. Opiskelija tuottaa vuosittain yhteenvedon 
ammatillisen kasvun päiväkirjastaan ja nostaa 
siinä itselleen tärkeitä kysymyksiä keskustelun 
aiheiksi henkilökohtaiseen ohjaustilanteeseen.
Sosiaalialan työ on työtä erilaisten ja erilaisis-

sa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa 
ja sen keskiössä on yksilöllinen ja yhteisölli-
nen muutostyö. Muutosprosessi lähtee liikkeel-
le asiakkaan elämäntilanteen ja -kentän ym-
märryksestä. Sen tavoitteena on mahdollistaa 
asiakkaalle itsenäisyys ja osallisuus. Kyetäk-
seen ohjaamaan muutosprosessia opiskelijan 
on kyettävä ymmärtämään omaa kasvuaan 
ja kehittymistään ammattilaiseksi sekä omaa 
erillisyyttään suhteessa asiakkaisiin. Hänen 
on myös ymmärrettävä sosiaalialan työn paik-
ka yhteiskunnassa ja kyettävä kehittämään 
työtään. Lisäksi hänen on oivallettava sekä 
asiakkaiden että oma yhteiskunnallinen osal-
lisuutensa ja saatava välineitä ja näkemystä 
vaikuttamistyöhön. Opiskelijan kasvuprosessia 
ohjataan kolmen koko opintojen läpi kulkevan 
tukiprosessin kautta. Nämä prosessit integroi-
tuvat kaikkiin opintojaksoihin ja ovat:
1. Ammatillinen kasvu / työnohjaus
Tässä prosessissa opiskelijaa ohjataan amma-
tillisen subjektivoitumisen ja ammatti-identi-
teetin kehittämiseen. Tähän prosessiin sisäl-
tyy: - henkilökohtaisen ammatillisen kasvun 
reflektiopäiväkirjan kirjoittaminen ja sen ana-
lysointi - ryhmänohjaajan kanssa käytävät 
henkilökohtaiset ammatillisen kasvun keskus-
telut - pienryhmissä käytävät ryhmäkeskus-
telut - yksilöasiakas- ja ryhmäasiakasharjoit-
telun ohella tapahtuva työnohjausharjoittelu, 
jossa opiskelija saa ohjausta asiakkaiden kans-
sa tekemäänsä työhön ja kokemuksen työnoh-
jausprosessista - ammatillisen tulevaisuuden 
kasvuryhmään osallistuminen ja oman amma-
tillisen kasvun reflektioanalyysin kirjoittaminen 
neljäntenä opintovuonna
2. Tutkiva ja kehittävä työnote sekä tutkiva 
oppiminen
Tässä prosessissa opiskelijaa innostetaan nä-
kemään tutkiminen ja tutkiva työote ammatil-
lisen kasvun ja työn, toimintamenetelmien ja 
työyhteisöjen toiminnan kehittämisen välinee-
nä. Tähän prosessiin sisältyy: - oppimaan op-
piminen - kehittyvä, oppiva ja tutkiva ihminen-
opintojakso - ammatillinen kasvu tutkimuksen 
kohteena - työn tutkiminen ja kehittäminen - 
opinnäytetyö 
3. Luova prosesssi
Luova prosessi antaa opiskelijalle toiminnalli-
sen kokemuksen ja välineen sosiaalialan työ-
hön. Samalla se vahvistaa opiskelijan itsetun-
temusta ja kykyä luoviin ongelmaratkaisuihin 
ja avaa hänelle kokemuksellisia näkökulmia 
asiakkuuteen ja asiakkaiden kanssa tehtävään 
työhön ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 
Luovan prosessin ohjauksessa kiinnitetään 
erityistä huomiota opiskelijan tunnekokemuk-
siin ja niiden reflektioon. Luovat toiminnalliset 
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menetelmät ovat siksi sekä opintojaksoja että 
opetus- ja ohjausmenetelmiä. Tähän proses-
siin sisältyy: - Luova toiminta kokemuksena 
- Luova prosessi - Luovan toiminnan ohjaus - 
Asiakastyön seminaari ja asiakastyön syventä-
vä seminaari - Yhteisötaide - Luova produktio

Opiskelijaohjaus ja arviointi
Sosiaalialan koulutusohjelman opiskelijaohja-
uksen tavoitteena on tukea opiskelijaa opin-
tojen suunnittelussa, oppimaan oppimisessa, 
henkilökohtaisessa ja ammatillisessa kasvus-
sa sekä elämäntilanteiden tuomissa haasteis-
sa. Lisäksi ohjauksella tuetaan valmistumisen 
jälkeiseen tilanteeseen siirtymistä, kuten esi-
merkiksi työelämään tai jatko-opintoihin ha-
keutumista. Sosiaalialalla opiskelijaohjaustoi-
minnassa on mukana koko koulutusohjelman 
henkilöstö. Opiskelijan lähin ohjaaja on ryhmä-
vastaavana toimiva opettaja, joka kulkee opis-
kelijan mukana koko opintopolun matkan. Muita 
opiskelijaohjausta tarjoavia tahoja ovat opis-
kelijaohjaaja, opettajat, terveydenhoitaja sekä 
toimisto. Opiskelijaohjauksen ydin muodostuu 
ammatillisen kasvun prosessin seuraamises-
ta ja tukemisesta sekä hops-työskentelystä. 
Ammatillisen kasvun prosessi koulutusohjel-
massa on yksi opetussuunnitelman läpäisevä 
kokonaisuus, joka ulottuu aina opintojen alus-
ta opintojen jälkeiseen tilanteeseen saakka. 
Prosessissa pyritään asiakastyön tavoitteiden 
asettamisen ja ohjausmenetelmien avulla te-
kemään jokaisen opiskelijan ammatillisen kas-
vun prosessi näkyväksi ja opiskelijan omiin 
vahvuuksiin sekä kiinnostuksen kohteisiin 
suunnatuksi. Koulutusohjelman hops-työsken-
telyllä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, 
jotka kuuluvat ammatillisen kasvun prosessiin 
opintopolun aikana. Keskeisiä menetelmiä ovat 
henkilökohtaisen reflektiopäiväkirjan pitämi-
nen ja analysointi koko opintojen ajan, sään-
nölliset kehityskeskustelut (1-2 krt/lukuvuosi) 
ryhmävastaavan kanssa, sekä oppimistehtävi-
en, harjoitteluiden sekä työnohjauksen reflek-
tointi kirjallisesti. Näistä kaikista materiaaleista 
kootaan henkilökohtaista kehittymiskansiota, 
jonka pohjalta käydään ohjauskeskusteluja tai 
analysoidaan ammatillista kasvua ja kehitty-
mistä. 
Arviointi
Arviointia toteutetaan monella erilaisella ta-
valla. Opintojaksoihin voi kuulua kirja- ja lu-
entotentti, raportti tai referaatti tentittävästä 
kirjasta, oppimispäiväkirjoja ja reflektiotekste-
jä esimerkiksi kokemuksellisista opintojaksois-
ta. Harjoitteluihin kuuluu kirjallinen teoriaa ja 
käytäntöä yhdistävä raportti. Koko opintojen 
ajalta tuotetaan edellä kuvattu arvioitava ref-

lektiopäiväkirjakooste. Arviointi on joko hyväk-
sytty/hylätty/täydennettävä tai numeerinen 
arviointi T1-K5. Jokaisen opintojakson koh-
dalla arviointi ilmoitetaan erikseen. Pääsääntö 
on, että ammattiopinnot ja syventävät opinnot 
ovat numerisesti arvioitavia. Opintoihin liitty-
viä prosesseja ei kuitenkaan arvioida numeri-
sesti. Keskeinen osa sosiaalialalalle opiskelua 
on opiskelijan itsearviointi.  Tämä liittyy opin-
tosuunnitelmaan kirjoitettuun tavoitteeseen 
ammatillisen kasvun polulle saattamisesta. 
Itsearviointi- ja reflektointitaidot ovat sosiaa-
lialan osaamisen ytimessä ja tästä syystä niitä 
painotetaan myös opinnoissa. Esimerkiksi osa 
harjoittelun arviointia ja numeerista arvosanaa 
koostuu opiskelijan tuottamasta itsearviointi-
raportista. Opiskelijan etenemisestä annetaan 
palautetta. Suuremmista kirjallisista tehtävistä 
opiskelija saa yksilöllisen palautteen. harjoit-
teluista annetaan pääsääntöisesti yksilöllinen 
suullinen palaute numerisen arvioinnin lisäksi. 
Tenttituloksia ei pääsääntöisesti käsitellä yk-
silöllisesti ellei opiskelija halua lisäperusteita 
arviointinsa muodostumisesta. Kehityskeskus-
telut muodostavat tärkeän välineen arvioinnin 
toteuttamisessa. Kehityskeskusteluissa toden-
tuu tulevan suunnittelu, menneen arviointi ja 
opiskelijan valmiuksien tarkastelu.

Opiskelijapalaute ja sen käsittely
Opiskelijapalauteta kerätään säännöllisesti eri 
kanavia hyödyntäen. OPALA-palautetta kerä-
tään yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaisesti 
ja sen keräämisestä vastaa opiskelijaohjaaja. 
Palautetta käsitellään opettajakokouksissa ja 
ryhmävastaavan tunneilla. Opiskelijat tuot-
tavat vuosittain oman ammatillisen kasvunsa 
reflektiopäiväkirjaraportin, jonka ryhmävas-
taava ja opiskelijaohjaaja lukevat. Opintojen 
lopussa kirjoitetaan palaute. Opintojen lopussa 
on lisäksi ”purkupäivä”, jossa koko opiskelu-
prosessi päätetään. Ryhmävastaavat keräävät 
edellä mainittujen väylien lisäksi palautetta 
ryhmiltään vuosittain. palautetilaisuuksissa 
koulutusohjelmajohtaja on mukana tarvittaes-
sa. Koulutusohjelmalla on palautteen käsittelyä 
varten työryhmä. Työryhmä analysoi kerätyn 
palautteen ja nostaa opettajakokouksen käsi-
teltäväksi yksittäisiä keskeisiä esille nousevia 
teemoja kehittämisen kohteeksi.
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           Tunnus 1. v.  2. v.  3. v.  4. v.
PERUSOPINNOT        47     9        4 
MENETELMÄOPINNOT        SS09    
Tieto- ja viestintäteknologia oppimisen tukena     SS1169 3   
KIELIOPINNOT         SS03    
Svenska för socialbranschen        SS1172          3  
English for the Social Field        SS1173 3   
Kirjallinen ja suullinen viestintä       SS1181 3   
Kielet ja viestintä sosiaalialalla       SS1171          4 
MINÄ OSANA YHTEISKUNTAA -
 MISTÄ TULEN JA KUKA OLEN?       SS22    
Yksilö muuttuvassa yhteiskunnassa       SS1174 6   
Johdatus filosofiaan ja ammattieettisiin kysymyksiin     SS1197 4   
Kehittyvä, oppiva ja tutkiva ihminen      SS1203 6   
Johdatus opintoihin ja ammatilliseen kasvuun     SS1198 5   
SOSIAALIALAN TYÖ OSANA YHTEISKUNTAA     SS23    
Sosiaalipolitiikka         SS1150 3   
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät     SS1194 4   
Johdatus sosiaalipedagogiikkaan       SS1178 3   
Vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät      SS1179          3  
Johdatus varhaiskasvatukseen       SS1196          3  
LUOVAT TOIMINNAT        SS32    
Luova prosessi         SS1156 3   
Luovat menetelmät ammatillisen kasvun tukena 1     SS1180 4   
AMMATTIOPINNOT         37     33.5   6
Syventävä luova prosessi        SS2111          0,5    1
TOIMINTAKYKYISYYS JA SEN TUKEMINEN     SS24    
Toimintakyvyn häiriöt ja arjessa selviytyminen     SS2151          8  
Luovat menetelmät ammatillisen kasvun tukena 2     SS1183          3 
Sosiaalilainsäädäntö         SS2149          4  
SOSIAALIPEDAGOGINEN ASIAKASTYÖ     SS41    
Ammatillisen asiakastyön perusteet       SS2152          6  
Sosiaalipedagogisen asiakastyön metodinen prosessi    SS2140          8  
Sosiaalipedagogisen asiakastyön rakenteellinen ulottuvuus    SS2141          3 
KEHITYSPROSESSIT JA NIIDEN OHJAAMINEN    SS42    
Kehitysprosessit ja niiden ohjaaminen      SS2155          8  
YHTEISÖT MUUTTUVASSA YHTEISKUNNASSA    SS28    
Yhteisöt sosiaalialan työssä        SS2156          8 
ORGANISAATIOKULTTUURIT JA TYÖYHTEISÖN TOIMINTA    SS29   
Organisaatiokulttuurit ja työyhteisön toiminta     SS2150          8 
PROJEKTITYÖ         SS31    
Projektityö ja menetelmäopinnot       SS2225          8 
TAITEEN, KULTTUURIN JA SOSIAALIALAN KOHTAAMINEN    SS30   
Taide, kulttuuri ja sosiaaliala        SS2158          6 
SYVENTÄVÄT OPINNOT        SS16    
Sosiaalipedagogiikan syventävät opinnot      SS2159          5
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT     
Valinnaiset opinnot     
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT     3       5        7 
HARJOITTELU        7       13      25 
HARJOITTELU         SSH1    
Työyhteisöharjoittelu         SS4034          10 
Yhteisöprojektiharjoittelu / KV-harjoittelu      SS4035          12 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät työympäristönä    SS4040 7 
Ryhmäasiakas ja työnohjaus        SS4041          3 
Yksilöasiakas ja työnohjaus        SS4042          4  
Asiakastyön harjoittelu        SS4030          9  
OPINNÄYTETYÖ                 15
          57     64      69,5   21
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PERUSOPINNOT

SS1169 Tieto- ja viestintäteknologia 
oppimisen tukena, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
tietoteknologian mahdollisuudet tiedonhaus-
sa. Opiskelija tuntee tietotekniikan perusteet 
ja osaa soveltaa tekstinkäsittelyä itsenäisten 
asiakirjojen tekemisessä. Opiskelija osaa käyt-
tää tietoteknologiaa tiedonhaussa: internetia, 
tietoverkkoja, hakupalveluja, kirjastojen pal-
veluja ja tietokantoja.
Keskeinen sisältö: PKAMK:n www-sivut, 
verkkoympäristö ja tietopalvelut. Virtuaaliopis-
kelijapalvelut (oppimisympäristöt), soleops ja 
hopsnet. Internetin, sähköpostin ja työväline-
ohjelmien perusteet (tekstinkäsittely, esitys-
grafiikka ja taulukkolaskenta).
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yh-
teensä 80 h. Kontaktiopetus 48 h. Yksilö- ja 
ryhmätyöskentely, itsenäiset oppimistehtävät 
ja tiedonhankinta.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
kontaktiopetukseen ja itsenäisten oppimisteh-
tävien tekeminen annetussa ajassa.
Arviointiasteikko: Hyväksytty-hylätty-täy-
dennettävä.

SS1172 Svenska för socialbranschen, 3 op 

SS1173 English for the Social Field, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää vies-
tintä-, vuorovaikutus- ja yhteisötaitojaan, 
joiden avulla hän selviytyy sosiaalialan moni-
kulttuurisessa toimintaympäristössä. Hän ym-
märtää kielitaidon olevan oleellinen osa am-
mattitaitoaan. Opiskelija osaa viestiä suullisesti 
ja kirjallisesti keskeisissä sosiaalialan asiakas-
tilanteissa sekä neuvotella kohteliaasti ja asi-
anmukaisesti työelämän tilanteissa. Opiskelija 
oppii oman ammattialansa sanastoa ja osaa 
laatia työn hakemiseen liittyvät dokumentit.
Keskeinen sisältö: Asiakastilanteita, pari- ja 
ryhmäkeskusteluja, suullisia esityksiä ja mie-
lipiteen ilmaisua, ulkomaalaisten vierailijoiden 
luentoja, neuvottelu-/kokoustilanteita, oman 
ammattialan tekstejä, sosiaalialan ammatti-
sanastoa, työhakemuksen ja CV:n kirjoittami-
nen.
Edeltävät opinnot: Lukion oppimäärä tai pe-
ruskoulun ja ammatillisen koulutuksen oppi-
määrät. Tarvittaessa kielten kertaavat opinto-
jaksot.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opiskelijan kokonaistuntimäärä on 80 tuntia. 
Koostuu kontaktiopetuksesta 56h, oppimisteh-
tävistä ja itsenäisestä tiedonhankinnasta 24h.
Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti, aktiivi-
nen osallistuminen ja oppimistehtävien hyväk-
sytty suorittaminen.
Arviointiasteikko: 1 - 5

SS1181 Kirjallinen ja 
suullinen viestintä, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu tie-
teellisen kirjoittamisen sekä raportoinnin ja 
portfolion perusteisiin. Lisäksi hän paneu-
tuu kirjoittamalla vaikuttamiseen. Opiskeli-
ja tarkentaa omaa kommunikoijakuvaansa ja 
analysoi kaunokirjallisuutta sosiaalialan nä-
kökulmasta. Opiskelija pohtii, millainen hän 
on opijana ja mitkä ovat hänelle sopivimmat 
oppimisstrategiat. Hän ymmärtää kirjoittami-
sen monimuotoisena prosessina ja eri kirjoitel-
malajien erot. Oppimaan oppimisen keinot ja 
apuvälineet, esim. graafiset tekniikat. Oman 
elämäntarinan kirjoittaminen prosessikirjoitta-
misen menetelmällä.
Keskeinen sisältö: Lähteisiin perustuvan ra-
portin laatiminen ohjeistusta noudattaen sekä 
käytettävän lähdemateriaalin kriittinen tarkas-
telu. Portfolion aloittaminen. Prosessipuhe (vi-
deointi ja analyysi); alustuksen valmistelu ja 
sen pitäminen sekä väittely. Esseen ja mielipi-
detekstin laatiminen.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ko-
konaistyömäärä on 80 tuntia. Kontaktiopetusta 
56 tuntia, joka koostuu luennoista, pari- ja ryh-
mätöistä sekä yksilötyöskentelystä. Itsenäistä 
työskentelyä 24 tuntia.
Arviointiperusteet: Oppimistehtävien suorit-
taminen hyväksytysti ja aktiivinen osallistumi-
nen ryhmän toimintaan.
Arviointiasteikko: 1 - 5

SS1171 Kielet ja 
viestintä sosiaalialalla, 4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa laatia 
PKAMK:n ohjeiden mukaisen opinnäytetyöra-
portin monipuolista kirjallista lähdeaineistoa 
käyttäen. Opiskelija vahvistaa edelleen kieli-
taitoaan. Opiskelija osaa lukea oman ammat-
tialansa tekstejä, mm. tieteellisiä artikkeleita 
sekä laatia kirjallisia esityksiä ja englanninkie-
lisen abstraktin.
Keskeinen sisältö: Tieteellisten tekstien luke-
minen ja kirjoittaminen. Opinnäytetyöraportin 
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laatiminen. Oman ammattialan vieraskielisten 
tekstien lukeminen, abstraktin kirjoittaminen 
englanniksi.
Edeltävät opinnot: SS1181 kirjallinen ja suul-
linen viestintä, SS1173 English for the Social 
Field, SS1172 Svenska för Socialbranschen
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opiske-
lijan kokonaistuntimäärä on 107 tuntia. Koos-
tuu kontaktiopetuksesta, oppimistehtävästä ja 
itsenäisestä tiedonhankinnasta.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
opintojaksolle, kirjallisten tuotosten tekeminen.
Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty

SS1174 Yksilö muuttuvassa 
yhteiskunnassa, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää elä-
mäntavan muotoutumista yhteiskunnallisessa 
muutoksessa ja sen merkityksen sosiaalialan 
työssä. Opiskelija saa käsityksen sosiaalisen 
turvallisuuden ja hyvinvointivaltion rakentu-
misesta sekä hyvinvointivaltion kehittymisestä 
eri aikakausina. Opiskelija saa kuvan yhteis-
kunnan muutoksesta kulttuurin eri osa-alu-
eiden näkökulmasta ja oppii analysoimaan ja 
hahmottamaan yhteiskunnan ja kulttuurin vä-
listä vuorovaikutusta. Opiskelija osaa soveltaa 
tietoaan yhteiskunnan ja elämäntavan muo-
toutumisesta osana omaa ammatillista kasvu-
aan sosiaalialalle sekä asiakkaiden kanssa teh-
tävään työhön. Opiskelija vahvistaa oppimaan 
oppimisen valmiuksiaan opintojakson aikana.
Keskeinen sisältö: hteiskunan rakenteet ja 
yksilö yhteiskunnan jäsenenä. Suomalaisen 
yhteiskunnan muutos. Opintojakso sisältää 
kaksi tarkastelunäkökulmaa - yhteiskuntatie-
teellinen näkökulma 4,5 op ja kulttuurinen nä-
kökulma 1,5 op. Yhteiskuntatieteellinen näkö-
kulma: sukupolvet, arki, sosialisaatio, tarinoita 
eri aikakausilta 1900-luvun alusta lähtien. So-
siaalipolitiikan, huolenpidon ja kasvatuksen 
historiaa vaivaistalosta hyvinvointivaltioon. 
Kulttuurisen muutoksen näkökulmassa: kirjal-
lisuus, elokuvat, teatteri, kuvataide, musiikki 
ja runous.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yh-
teensä 160 h. Kontaktiopetus 78 h. yksilö- ja 
ryhmätyöskentely, oppimistehtävät ja itsenäi-
nen tiedonhankinta, opintokäynnit.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
opintojakson toteutukseen, yksilö- ja ryhmä-
tehtävien tekeminen ja oman oppimisen ref-
lektointi.
Arviointiasteikko: Hyväksytty - täydennettä-
vä - hylätty

SS1197 Johdatus filosofiaan ja 
ammattieettisiin kysymyksiin, 4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää so-
siaalialan taustalla vaikuttavia filosofisia, ide-
ologisia ja eettisiä kysymyksiä osana omaa kas-
vuaan sosiaalialan ammattilaiseksi. Opiskelija 
tuntee sosiaalialan ammatillisen työn eettisen 
perustan. Opiskelija hahmottaa sosiaalialan 
paikkaa ja perusteluja osana hyvinvointiyhteis-
kuntaa sekä omaa suhdettaan siihen.
Keskeinen sisältö: Hyvän yhteiskunnan ra-
kentuminen eri aikakausina, hyvinvointiyhteis-
kunnan filosofiset perusteet. Aatehistoria, ide-
ologia, tiedonmuodot, arvot, maailmankuva, 
totuus. Sosiaalialan ammattieettiset periaat-
teet ja niiden toteutumisen haasteet.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opiskelijan työmäärä yhteensä 106 tuntia. 
Kontaktiopetus 56 tuntia (osin virtuaalitoteu-
tus). Luentoja, yksilö- ja ryhmätyöskentelyä, 
oppimistehtäviä ja itsenäistä tiedonhankintaa.
Arviointiperusteet: Opintojaksoon sisältyvi-
en yksilö- ja ryhmätehtävien tekeminen ja ak-
tiivinen lähiopetukseen osallistuminen.
Arviointiasteikko: Hyväksytty / täydennettä-
vä / hylätty

SS1203 Kehittyvä, oppiva ja 
tutkiva ihminen, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: 
Opiskelija ymmärtää kasvatuksen käsitteen 
erilaisia ulottuvuuksia ja pohtii kasvatusta eri 
aikakausina. Opiskelija perehtyy tiedonhankin-
nan ja sosiaalitutkimuksen perusteisiin sekä 
harjaantuu tieteellisessä raportoinnissa.
Opiskelija tutustuu ihmisen kehitykseen ja kehi-
tystehtäviin eri ikäkausina.  Opiskelija ymmär-
tää kasvatuksen ja sosiaalisaation merkityksen 
ihmisen kehityksessä. Opiskelija tutustuu eri 
oppimiskäsityksiin sekä oppimisen ja kehityk-
sen problematiikkaan. 
Keskeinen sisältö: Eri aikakausien kasvatus-
ta kuvaavat aineistot (elokuvat, oppikirjat, op-
paat ja haastattelut). Tiedonhankintamenetel-
mät, haastattelu aineistonkeruumenetelmänä, 
raportointi, tutkiva oppiminen ja tiedon muo-
dot. Tiedon luotettavuus ja yhteiskuntasidon-
naisuus. Ihmisen kehitys läpi elämänkaaren, 
varhainen vuorovaikutus. Lapsen kehitys, kes-
keiset kehitystehtävät eri ikäkausina. Oppimi-
nen ja erilaiset oppimisympäristöt. Kasvatus, 
sosiaalisaatio, lapsikäsitys.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yh-
teensä 160 tuntia. Koostuu luennoista, ryhmä-
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työstä, itsenäisestä työskentelystä, ohjauspäi-
vistä, raportin laadinnasta, ryhmätentistä ja 
kirjallisesta tehtävästä.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
opintojaksolle, opintojaksoon kuuluvien teh-
tävien tekeminen ja ryhmätentin ja kirjallisen 
tehtävän suorittaminen
Arviointiasteikko: 1 - 5

SS1198 Johdatus opintoihin ja 
ammatilliseen kasvuun, 5 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: 
Opiskelijalle muodostuu kokonaiskäsitys am-
mattikorkeakouluopinnoista ja oman koulutus-
ohjelman sisällöistä sekä opiskelun ja oppimisen 
tavoitteista. Opiskelija ymmärtää ammatillisen 
kasvun käsitteenä sekä tuntee menetelmiä, 
joilla sitä tehdään näkyväksi opintojen aikana. 
Opiskelijalla on valmiuk sia yksilöasiakashar-
joitteluun ja oman osallistumisen kehittämi-
seen ammatillisen kasvun ryhmässä.
Keskeinen sisältö: Tutustuminen Pohjois-
Karjalan ammattikorkeakoulun  tarjoamiin 
opiskelumahdollisuuksiin, tutkintosääntöön, 
opiskelijaohjaukseen sekä oman koulutusoh-
jelman opetussuunnitelmaan ja www-sivui-
hin. Opiskelutaitojen arviointi ja kehittäminen. 
Ryhmätyöskentely työmuotona. Hops-työsken-
telyn aloittaminen ja osallistuminen orientaa-
tioleirille, yhteisöpäiviin, vertaisohjaukseen, 
kevätseikkailuun ja ryhmätunneille. Ammatilli-
sen kasvun ryhmien muodostaminen ja tutus-
tuminen työnohjauksen teoriaan sekä yksilö-
asiakassuhteen prosessiin.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opiskelijan työmäärä on yuhteensä 133 tuntia, 
joka sisältää luentoja, yksilö- ja ryhmätyös-
kentelyä, oppimistehtäviä ja itsenäistä tiedon-
hankintaa.
Arviointiperusteet: Opintojaksoon kuuluvien 
yksilö- ja ryhmätehtävien tekeminen ja aktiivi-
nen osallistuminen lähiopetukseen. Ammatilli-
sen kasvun reflektiopäiväkirjan kirjoittaminen.
Arviointiasteikko: Hyväksytty - hylätty - täy-
dennettävä

SS1150 Sosiaalipolitiikka, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää tä-
män päivän muuttuvan yhteiskunnan ja sosiaa-
lipolitiikan rakenteita ja rakenteissa vaikutta-
mista. Opiskelija tarkastelee sosiaalipolitiikkaa 
sosiaalialan työn kehyksenä sekä seuraa ajan-
kohtaista keskustelua.
Keskeinen sisältö: Sosiaalipolitiikan eri mal-

lit, sosiaalialan palvelujen järjestämistavat, 
hyvinvoinnin sekatalous. Sosiaaliset ongelmat 
käsitteenä ja tässä ajassa. Mistä puhutaan? 
Mistä vaietaan? Mitä unohdetaan?
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yh-
teensä 80 tuntia, joka jakaantuu seuraavien 
vaihtelevien työtapojen mukaan: luennot, yksi-
lö-ja ryhmätyöskentely, oppimistehtävät ja itse-
näinen tiedonhankinta.Kontaktiopetus 38 tuntia.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
opetukseen ja ryhmätoimintoihin, tehtävien 
tekeminen ja tentti.
Arviointiasteikko: 1 - 5

SS1194 Sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujärjestelmät, 4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy sosi-
aali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmiin 
ja eri sektoreilla tehtävään ammatilliseen työ-
hön sekä pohtii sosionomin tehtävää ja roolia 
sosiaalialan työssä. Opiskelija ymmärtää sosi-
aali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmiä 
osana hyvinvointiyhteiskuntaa, hyvinvointipal-
velujen perusteluja ja taloudellisten tekijöiden 
merkitystä palveluiden tuottamisessa. Opiske-
lija tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
lujärjestelmän ja hahmottaa eri asiakasryhmil-
le suunnattuja palveluja.
Keskeinen sisältö: Sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelujärjestelmät, sosiaaliturva, so-
siaalivakuutus, eri sosiaalihuollon sektoreilla 
tehtävä ammatillinen työ, sosionomitutkinnon 
sijoittumisen mahdollisuudet sosiaalialan ken-
tällä ja hyvinvointiyhteiskunta.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yh-
teensä 107 tuntia. Jakaantuu kontaktiopetuk-
seen 40 tuntia, seminaareihin ja opintokäynteihin. 
Ryhmätyöskentelyä, oppimistehtäviä ja itsenäistä 
tiedonhankintaa. Luento- ja kirjatentti.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
lähiopetukseen, opintokäynneille, ryhmätöihin 
ja seminaariin. Luento- ja kirjatentti.
Arviointiasteikko: 1-5

SS1178 Johdatus 
sosiaalipedagogiikkaan, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii sosiaa-
lialan työn historiallisen kehityksen ja osaa 
paikantaa sosiaalipedagogisen työn sosiaa-
lialan työn kentässä. Opiskelija oppii sosiaali-
pedagogisen työn keskeiset käsitteet ja niiden 
merkityksen.
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Keskeinen sisältö: Sosiaalialan työn historia, 
modernin sosiaalipedagogiikan keskeiset kä-
sitteet: subjektius, subjektivoituminen, eman-
sipaatio, empowerment, arki.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opiskelijalta vaadittava työaika on 80 tuntia. 
Koostuu luento-opetuksesta ja oppimistehtä-
vän tekemisestä.
Arviointiperusteet: Oppimistehtävät ja tentti
Arviointiasteikko: 1-5

SS1179 Vaihtoehtoiset 
kommunikaatiomenetelmät, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: saa valmiudet käyttää 
tukiviittomia ja rohkaistuu kommunikointiin 
tukiviittomia ja viittomakieltä käyttävien ih-
misten kanssa. Opiskelija tuntee keskeisimmät 
puhevammaisuuden ilmenemismuodot sekä 
niiden taustatekijät. Opiskelija tuntee ja osaa 
käyttää tavallisimpia puhetta tukevia ja kor-
vaavia kommunikointikeinoja.
Keskeinen sisältö: Tukiviittomat, puhevam-
maisuuden ilmeneminen eri vammaisryhmissä, 
puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointi-
menetelmät (AAC-menetelmät)
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opiskelijan kokonaistyömäärä on 80 tuntia. 
Kontaktiopetus, luennot, harjoitukset, itsenäi-
nen tiedonhankinta, oppimistehtävä, arviointi 
ja palaute.
Arviointiperusteet: Osallistuminen kontakti-
opetukseen, oppimistehtävät, tentti.
Arviointiasteikko: 1-5

SS1196 Johdatus 
varhaiskasvatukseen, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskalija oppii jäsentä-
mään varhaiskasvatusta tieteenalana ja yhteis-
kunnallisena ilmiönä. Hän ymmärtää varhais-
kasvatuksen muuttuvana ja moniulotteisena 
tarkastelun ja kehittämisen kohteena.
Keskeinen sisältö: Varhaiskasvatusta tarkas-
tellaan vanhemmuuden, lapsuuden, ammatil-
lisuuden, yhteiskunnallisen muutoksen ja yh-
teiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmista.
Edeltävät opinnot: Tieto- ja viestintätekno-
logia oppimisen tukena, Kirjallinen ja suullinen 
viestintä, sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
lujärjestelmät
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opiskelijan kokonaistyömäärä on 80 tuntia, 
mikä koostuu johdantoluennosta, ryhmätyös-
kentelystä ja paneelikeskustelusta.

Arviointiperusteet: Ryhmätehtävään ja pa-
neelikeskusteluun osallistuminen ja ryhmäteh-
tävän raportti.
Arviointiasteikko: 0-5

SS1156 Luova prosessi, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tutkii yhteis-
kunnallisia ilmiöitä draamakasvatuksen ja luo-
van ilmaisun menetelmiä käyttäen. Opiskeli-
ja oppii vuoro- ja ryhmätyöskentelytaitoja ja 
draaman työtapoja sekä lisää itsetuntemus-
taan. Opiskelija oppii erittelemään omia koke-
muksiaan ja tuntemuksiaan osana ammatillista 
kasvuaan.
Keskeinen sisältö: Yksilönä yhteiskunnassa 
ja ihmisen elämänkulku ja siihen vaikuttavat 
tekijät. Draamakasvatus käsitteenä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opiske-
lijan työmäärä on 80 h. Koostuu kontaktiope-
tuksesta 64 tuntia sekä oppimispäiväkirjakoos-
teen tekemisestä.
Arviointiperusteet: Osallistuminen kontakti-
opetukseen ja oppimispäiväkirjakoosteen te-
keminen.
Arviointiasteikko: Hyväksytty - täydennettä-
vä - hylätty

SS1180 Luovat menetelmät 
ammatillisen kasvun tukena 1, 4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija saa kokemuk-
sellista tietoa erilaisista luovan ilmaisun mene-
telmistä ja  ymmärtää luovan ilmaisun merki-
tyksen osana sosiaalialan työtä. Opiskelija saa 
kokemuksellista tietoa tanssin ja liikkeen sekä 
musiikin mahdollisuuksista luovan ilmaisun ja 
itsetuntemuksen välineenä. Opiskelija kehit-
tää omia luovan ilmaisun perusvalmiuksiaan ja 
vuorovaikutustaitojaan.
Keskeinen sisältö: Mitä on luovuus, erilaisia 
luovan ilmaisun harjoitteita. Kehon tuntemus 
ja liikeilmaisu.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yh-
teensä 107 tuntia. Kontaktiopetus 75 t. Oppi-
mispäiväkirjakoosteen työstäminen.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
ja oppimispäiväkirjakoosteen tekeminen.
Arviointiasteikko: Hyväksytty - hylätty - täy-
dennettävä
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AMMATTIOPINNOT

SS2111 Syventävä luova prosessi, 1,5 op

SS2151 Toimintakyvyn häiriöt ja 
arjessa selviytyminen, 8 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: 
Opiskelija ymmärtää ihmisen ja hänen sosiaa-
lisen ympäristönsä toimintakyvyn häiriöitä ja 
sitä, miten ne syntyvät. Toimintakyvyn häiriöt 
voivat liittyä vammaisuuteen, sairauteen, mie-
lenterveysongelmiin ja päihdeongelmiin sekä 
perheen sisäisiin ongelmiin. Opiskelija osaa tu-
kea ihmisen ja hänen sosiaalisen ympäristönsä 
välistä vuorovaikutusta sekä osaa tukea yksi-
löä ja perhettä selviytymään arjessa. 
Keskeinen sisältö: Toimintakyvyn häiriöt ja 
arjessa selviytyminen.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opiskelijan kokonaistyömäärä on 214 tuntia. 
Koostuu kontaktiopetuksesta, luennoista, har-
joituksista, oppimistehtävän tekemisestä ja it-
senäisestä tiedonhankinnasta. Arviointi ja pa-
laute.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
lähiopetukseen, tehtävät ja tentti.
Arviointiasteikko: 1-5

SS1183 Luovat menetelmät 
ammatillisen kasvun tukena 2, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää luo-
van ilmaisun merkityksen sosiaalipedagogisen 
työn muotona ja oppii suunnittelemaan luovan 
ilmaisun harjoituskokonaisuuksia. Opiskelija 
saa kokemuksia kuvan käytöstä luovan ilmai-
sun ja itsetuntemuksen välineenä. Opiskelija 
saa valmiuksia luovan ilmaisun ohjaamisesta 
erilaisille asiakasryhmille. 
Keskeinen sisältö: Luovan ilmaisun hyödyn-
täminen itsetuntemuksen lisääjänä ja asiakas-
työn muotona.
Edeltävät opinnot: Luovat menetelmät am-
matillisen kasvun tukena 1
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opiskelijan kokonaistyömäärä on 80 tuntia. 
Kontaktiopetus, ohjaussuunnitelman laatimi-
nen ja ohjausharjoitukset. Arviointi ja palaute.
Arviointiperusteet: Osallistuminen kontakti-
opetukseen ja tehtävien tekeminen.
Arviointiasteikko: Hyväksytty-hylätty-täy-
dennettävä

SS2149 Sosiaalilainsäädäntö, 4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää so-
siaalilainsäädännön antaman viitekehyksen so-
siaalialan työssä. Opiskelija saa kokonaiskuvan 
sosiaalilainsäädännön sisällöstä, sovellutuksis-
ta sekä keskeisistä tiedon lähteistä sekä asia-
kastyön dokumentoinnista. Opiskelija pystyy 
hyödyntämään sosiaalilainsäädännön velvot-
teita asiakastyössä.
Keskeinen sisältö: Sosiaalilainsäädännön eri 
osa-alueet: Sosiaalihuolto ja sosiaalivakuutus 
(erityisesti kuntoutuslainsäädäntö) sekä las-
tensuojelulaki.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opiskelijan kokonaistyömäärä on 107 tuntia. 
Koostuu luennoista ja harjoituksista sekä itse-
näisestä työskentelystä.
Arviointiperusteet: tentti
Arviointiasteikko: 1-5

SS2152 Ammatillisen 
asiakastyön perusteet, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää so-
siaalialan ammatillisen työn luonteen, viiteke-
hyksen ja lähtökohdat. Opiskelija ymmärtää 
teorian merkityksen asiakastyössä. Opiskelija 
osaa yhdistää teoriatietoa käytännön asiakas-
työhön. Opiskelija osaa hyödyntää ammatil-
lisen kasvun ryhmää ja reflektiopäiväkirjaa 
oman ammatillisen kasvun välineenä. 
Keskeinen sisältö: Ammatillisen asiakastyön 
perusteet
Edeltävät opinnot: Toimintakyvyn häiriöt ja 
arjessa selviytyminen, kehitysprosessit ja nii-
den ohjaaminen, sosiaalilainsäädäntö
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opiskeli-
jalta vaadittava työaika on 214 tuntia. Koostuu 
kontaktiopetuksesta, seminaarityöskentelystä, 
oppimistehtävistä.
Arviointiperusteet: Oppimistehtävät ja kriit-
tinen kirjallisuusreferaatti. Aktiivinen osallistu-
minen lähiopetukseen.
Arviointiasteikko: 1-5

SS2140 Sosiaalipedagogisen 
asiakastyön metodinen prosessi, 8 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: 
Opiskelija hahmottaa sosiaalipedagogisen 
asiakastyön prosessin muutosprosessina. 
Opiskelija ymmärtää dialogin rakentamisen 
merkityksen asiakastyössä. Opiskelija ymmär-
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tää luovan ilmaisun merkityksen, tavoitteet ja 
käyttömahdollisuudet sosiaalialan asiakastyös-
sä. Opiskelija hallitsee sosiaalialan asiakastyön 
ammatillisen dokumentoinnin perusteet. Opis-
kelija osaa kartoittaa asiakkaan elämäntilan-
teen, määrittää asiakastyön tavoitteet, valita 
tarvittavat menetelmät sekä ohjata ja arvioida 
asiakastyön prosessia. Opiskelija osaa laatia 
palvelusuunnitelman. Opiskelija osaa suunni-
tella ja toteuttaa luovan ilmaisun harjoitusko-
konaisuuksia sosiaalipedagogisessa asiakas-
työssä. 
Keskeinen sisältö: Sosiaalipedagogisen asia-
kastyön metodinen prosessi, asiakastyön se-
minaari, luovat menetelmät sosiaalipedagogi-
sen työn muotona.
Edeltävät opinnot: Toimintakyvyn häiriöt ja 
arjessa selviytyminen, kehitysprosessit ja nii-
den ohjaaminen, sosiaalilainsäädäntö
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opiske-
lijalta vaadittava työaika 160 tuntia. Kontak-
tiopetus, luennot Kontaktiopetus, harjoitukset 
Käytännön harjoittelu Seminaari / ryhmätyös-
kentely Oppimistehtävät Arviointi ja palaute
Arviointiperusteet: Oppimistehtävät, har-
joittelun suorittaminen, harjoituksiin osallistu-
minen, tentti
Arviointiasteikko: 1-5

SS2141 Sosiaalipedagogisen asiakas-
työn rakenteellinen ulottuvuus, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
asiakkuuteen ja asiakastyöhön liittyviä yhteis-
kunnallisia näkökulmia ja ajankohtaista yhteis-
kunnallista keskustelua. Opiskelija osallistuu 
sosiaalipoliittiseen keskusteluun asiakastyön 
teemojen kautta.
Keskeinen sisältö: Sosiaalipedagogisen asia-
kastyön rakenteellinen ulottuvuus: vaikuttami-
nen, yhteiskuntarakenteet, empowerment.
Edeltävät opinnot: Ammatillisen asiakastyön 
perusteet, sosiaalipedagogisen asiakastyön 
metodinen prosessi
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opiskelijalta vaadittava työaika on 80 tuntia. 
Kontaktiopetus, verkkotyöskentely ja itsenäi-
nen tiedonhankinta. Vaikuttamiseen liittyvät 
oppimistehtävät. Arviointi ja palaute.
Arviointiperusteet: Oppimistehtävien suorit-
taminen, asiantuntijaseminaarin järjestäminen 
ja siihen osallistuminen.
Arviointiasteikko: 1-5

SS2155 Kehitysprosessit ja 
niiden ohjaaminen, 8 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää yk-
silön ja perheen kehitystä ohjaavia prosesseja 
ja näihin kehitysprosesseihin liittyviä häiriöitä. 
Opiskelija oppii ajattelemaan kasvatuksellises-
ti. Opiskelija osaa tukea ja ohjata yksilön ja 
perheen kehitysprosesseja sekä käyttää peda-
gogisia menetelmiä ohjausprosessin tukena.
Keskeinen sisältö: Kehitystä ohjaavat prosessit 
ja niiden ohjaaminen, kehitysprosessien häiriöt, 
pedagoginen ajattelu, elämyspedagogiikka.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opiskelijan kokonaistyömäärä on 214 tuntia. 
Luennot, harjoitukset, seminaari/ryhmätyös-
kentely, oppimistehtävät, arviointi ja palaute
Arviointiperusteet: Oppimistehtävät, semi-
naarityöskentely ja tentti
Arviointiasteikko: 1-5

SS2156 Yhteisöt sosiaalialan työssä, 
8 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy yh-
teisöllisyyden muutokseen ja kulttuurisidon-
naisuuteen, hän saa käsityksen erilaisista ta-
voista määritellä yhteisöä ja yhteisöllisyyttä. 
Opiskelija ymmärtää yhteisötyön merkityksen 
ja toimintamallit muuttuvassa yhteiskunnassa 
sosiaalipedagogiikan viitekehyksestä. Opiskeli-
ja ymmärtää ryhmän merkityksen ja tarkoituk-
sen sosiaalialan työssä ja osaa ohjata erilaisia 
ryhmiä.
Keskeinen sisältö: Kansalaisten elinososuh-
teet ja kansalaisyhteiskunta. Julkinen, yksi-
tyinen ja kolmas sektori, verkostomainen työ. 
Yhteisöllinen sosiaalipedagogiikka. Ryhmädy-
namiikka, ryhmätoiminnan perusrakenne ja 
ryhmä sosiaalipedagogisessa työssä. Ryhmän 
ohjaus.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot, sosiaalipe-
dagoginen asiakastyö, kehitysprosessit ja nii-
den ohjaaminen
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opiskelijoiden työmäärä 214 tuntia. Luento-
opetus, kaksi oppimistehtävää, kaksi kirjatenttiä, 
ryhmätyöskentely ja ryhmäohjausharjoitukset.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
opintojaksolle, oppimistehtävät, ryhmätyös-
kentely ja tentti.
Arviointiasteikko: 1-5
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SS2150 Organisaatiokulttuurit ja 
työyhteisön toiminta, 8 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee työ-
lainsäädännön perusteet. Opiskelija ymmärtää 
ja osaa tunnistaa erilaisten organisaatioiden 
toimintatapoja ja kulttuureja sekä työyhteisö-
dynamiikkaa. Opiskelija perehtyy kehittävän 
työntutkimuksen ja toimintatutkimuksen pe-
rusteisiin. Opiskelija ymmärtää ryhmätoimin-
nan merkityksen sosiaalialan asiakastyössä.
Keskeinen sisältö: Työlainsäädännön perus-
teet. Organisaatiokulttuurit, työyhteisön ke-
hittäminen ja johtaminen. Kehittävän työntut-
kimuksen ja toimintatutkimuksen teoreettiset 
perusteet ja käytännön sovellutukset. Ryhmä-
dynamiikka ja ryhmän käyttö sosiaalialan työs-
sä. Ryhmän ohjaaminen
Edeltävät opinnot: Perusopinnot, kehityspro-
sessit ja niiden ohjaaminen ja sosiaalipedago-
ginen asiakastyö.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opiskelijan työaika yhteensä 214 tuntia. Luen-
to-opetus, oppimistehtäviä, kirjatentit ja har-
joitukset.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
opintojaksolle lähiopetukseen. Oppimistehtä-
vät, kirjatentti ja harjoitukset.
Arviointiasteikko: 1-5

SS2225 Projektityö ja 
menetelmäopinnot, 8 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
projektityön perusteet. Opiskelija perehtyy 
projektityön ja sosiaalialan työn yhteisöllisten 
menetelmien käyttöön eri toimintaympäristöis-
sä. Opiskelija osaa soveltaa tutkivaa työotetta 
ja tutkimusmenetelmiä projektin toteutukses-
sa ja arvioinnissa.
Keskeinen sisältö: Projektityön perusteet. 
Tutkiva työote. Itsenäinen tiedonhankinta. Tut-
kimusmenetelmien soveltaminen projektin toteu-
tuksessa. Projektiarviointi ja arviointitutkimus.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot, kehityspro-
sessit ja niiden ohjaaminen, sosiaalipedagogi-
nen asiakastyö ja organisaatiokulttuurit ja työ-
yhteisön toiminta.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opiskelijan työaika keskimäärin 214 tuntia. 
Luento-opetus, harjoitukset, oppimistehtävät 
ja kirjallisuus.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
opintojaksolle. harjoitukset, oppimistehtävät 
ja kirjallisuuteen perehtyminen.
Arviointiasteikko: 1-5

SS2158 Taide, kulttuuri ja sosiaaliala, 
6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
kulttuurisen identiteetin merkityksen sosiaa-
lialan työssä ja jäsentää tämän käsitteen kaut-
ta ryhmien ja yhteisöjen toimintaa ja asemaa 
yhteiskunnassa. Opiskelija ymmärtää yhteisö-
taidetoiminnan sosiaaliset ja kulttuuriset mer-
kitykset sekä yhteisötaiteen erityisyyden sosi-
aalialalla.
Keskeinen sisältö: Yksilön ja ryhmän kult-
tuurinen ja etninen identiteetti. Sosiaalipeda-
goginen työ monikulttuurisissa yhteisöissä. 
Kulttuuripolitiikka yhtenä sosiaalialan työn läh-
tökohtana. Taide ja kulttuuri suhteessa yhtei-
söön, taiteen demokratia ja sosiokulttuurinen 
innostaminen. Yhteisötaidetoiminnan kulttuuri-
set ja sosiaaliset merkitykset ja vaikuttaminen.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot, kehityspro-
sessit ja niiden ohjaaminen, sosiaalipedagogi-
nen asiakastyö ja organisaatiokulttuurit ja työ-
yhteisön toiminta.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
kontaktiopetukseen ja lukupiirityöskentelyyn. 
Tenttien ja oppimistehtävien tulokset.
Arviointiasteikko: 1-5

SS2159 Sosiaalipedagogiikan 
syventävät opinnot, 5 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osoittaa hal-
litsevansa reflektoivan työotteen. Hän osaa 
reflektoida omaa ammatillista kasvuaan so-
siaalialan opiskelijasta aloittelevaksi ammat-
tilaiseksi. Opiskelija syventää osaamistaan ja 
tietoaan asiakastyön prosessissa toimimisesta. 
Hän hallitsee sen eri vaiheet ja osaa suunnitella 
asiakastyön prosessin sekä yksilöiden kanssa 
tehtävässä työssä että verkostoissa Opiskelija 
syventää kokemuksellista ja tiedollista osaa-
mistaan luovasta toiminnasta ja yhteisöllisestä 
kulttuuri- ja taidetyöstä sosiaalialan välineenä
Keskeinen sisältö: Ammatillinen kasvu ja sen 
analyysi. Ammatillisen kasvun pienryhmätyös-
kentely. Reflektiopäiväkirjan analyyttisen tiivis-
telmän kirjoittaminen Asiakas- ja verkostotyön 
osaaminen. Asiakastyön syventävä seminaari. 
Reflektiotehtävä. Luova ryhmäproduktio. Pro-
sessin reflektoiva raportointi.
Edeltävät opinnot: perusopinnot ja ammat-
tiopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opiskelijan kokonaistyömäärä on 134 tuntia. 
Koostuu ammatillisen kasvun ryhmästä, inten-
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siiviseminaarista, luovan ryhmätyöskentelystä 
ja itsenäisestä työskentelystä.
Arviointiperusteet: Hyväksyttävän suorituksen 
tulee kaikilta osin täyttää tyydyttävän kriteerit.
Arviointiasteikko: Reflektiopäiväkirja: hyväk-
sytty/täydennettävä/hylätty Syventävä semi-
naari: hyväksytty/täydennettävä/hylätty Luova 
produktio: hyväksytty/täydennettävä/hylätty

HARJOITTELU

SS4034 Työyhteisöharjoittelu, 10 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy työ-
yhteisön toimintaan osana organisaatiota, 
pohtii omaa toimintaansa osana työyhteisöä, 
osaa käyttää soveltavia tutkimus- ja kehitys-
työn menetelmiä työn kehittämisessä.
Keskeinen sisältö: Työyhteisö organisaatiossa. 
Yksilönä työyhteisössä. Työn tutkiminen ja ke-
hittäminen työyhteisössä.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot, kehityspro-
sessit ja niiden ohjaaminen, sosiaalipedagogi-
nen asiakastyö ja yhteisöt sosiaalialan työssä, 
organisaatiokulttuurit ja työyhteisön toiminta 
ja menetelmäopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Har-
joittelu, raportointi ja seminaarit yhteensä 267 
tuntia.
Arviointiperusteet: Harjoitteluraportti, itse-
arviointi, harjoittelupaikan arviointi
Arviointiasteikko: 1-5

SS4035 Yhteisöprojektiharjoittelu / 
KV-harjoittelu, 12 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija suunnittelee, 
toteuttaa ja arvioi yhteisöprojektin aidossa toi-
mintaympäristössä yhdessä toimijoiden kans-
sa. Hän soveltaa tutkimuksen, yhteisötaiteen 
ja projektityön teoriaa ja menetelmiä. Harjoit-
telu toteutuu joko Suomessa tai ulkomailla.
Keskeinen sisältö: Itsenäinen projektin suun-
nittelu, toteuttaminen ja arviointi.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot, kehityspro-
sessit ja niiden ohjaaminen, sosiaalipedagogi-
nen asiakastyö ja yhteisöt sosiaalialan työssä, 
organisaatiokulttuurit ja työyhteisön toiminta 
ja menetelmäopinnot. Projektiopinnot ja pro-
jekti 1-harjoittelu.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yh-
teensä 320 tuntia. Koostuu harjoittelusta, se-
minaareista ja harjoittelun raportoinnista.
Arviointiperusteet: Raportti, työpaikka-arvi-
ointi ja itsearviointi
Arviointiasteikko: 1-5

SS4040 Sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujärjestelmät työympäristönä, 
7 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy sosi-
aali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmiin ja 
niissä tehtävään työhön oman harjoittelupaik-
kansa kautta. Opiskelija jäsentää harjoittelu-
paikan organisaation rakennetta, verkostoa ja 
sijaintia palvelujärjestelmässä. Opiskelija pa-
neutuu toimipaikassa tehtävän työn tavoittei-
siin, eettisiin periaatteisiin, erilaisiin työnkuviin 
sekä työssä vaikuttamisen mahdollisuuksiin.
Keskeinen sisältö: Ohjattu kenttäharjoittelu. 
Harjoittelukokemukset ja oma oppiminen, ra-
portointi sekä itsearviointi.
Edeltävät opinnot: SS1197 Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelujärjestelmät
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yh-
teensä 187 tuntia. Koostuu harjoittelusta, ra-
portoinnista ja seminaareista.
Arviointiperusteet: Raportti, harjoittelupai-
kan lähiohjaajan arviointi sekä itsearviointi.
Arviointiasteikko: Hyväksytty-hylätty-täy-
dennettävä

SS4041 Ryhmäasiakas ja työnohjaus, 
3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
ryhmäprosessia ja ryhmän dynamiikkaa sekä 
hahmottaa ryhmäohjauksen merkitystä osana 
sosiaalialan työtä. Opiskelija syventää omaa 
ammatillista kasvuansa työnohjauksissa. 
Opiskelija saa valmiuksia ryhmäohjauksesta 
käytännössä ja osaa tukea ja olla vuorovai-
kutuksessa ryhmän kanssa. Opiskelija pystyy 
reflektoimaan ryhmän prosessia. Opiskelija 
saa valmiuksia hahmottaa omaa oppimistaan 
suhteessa ryhmään ja itseensä. Opiskelija op-
pii hahmottamaan työnohjauksen avulla omaa 
ammatillista kasvuansa, jota reflektoi päiväkir-
jan avulla.
Keskeinen sisältö: Ryhmäprosessin teorioi-
den hahmottaminen, ryhmän suunnittelu ja 
ohjaaminen käytännössä, ryhmän toiminnan 
arviointi ja raportointi, ryhmäprosessien ja 
oman ammatillisen kasvun reflektointi, työn-
ohjauspienryhmät.
Edeltävät opinnot: SS4042 Yksilöasiakas ja 
työnohjaus, 4 op
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opiskelijan kokonaistyömäärä on 80 h. Kon-
taktiopetus 8 h, Harjoittelun suunnittelu: 20 h 
Harjoittelu: 12 kertaa 1,5 h = 20 h Työnohja-
uspienryhmät: 3 kertaa 2 h = 6 h. Harjoittelu-
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raportti ja työnohjauksen reflektointi 12 h. Op-
pimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta: 14 h
Arviointiperusteet: Ryhmän ohjaaminen, ra-
portti ryhmäohjauksesta, aktiivinen osallistu-
minen työnohjaukseen
Arviointiasteikko: 1-5

SS4042 Yksilöasiakas ja työnohjaus, 
4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää yk-
silöasiakasprosessia ja hahmottaa yksilöasiak-
kaan merkitystä osana sosiaalialan työtä. Opis-
kelija syventää omaa ammatillista kasvuansa 
työnohjauksissa. Opiskelija saa valmiuksia yk-
silöasiakkaan kanssa työskentelyyn käytän-
nössä, osaa tukea ja olla vuorovaikutuksessa 
yksilöasiakkaan kanssa. Opiskelija pystyy ref-
lektoimaan työskentelyään työnohjauksissa. 
Opiskelija saa valmiuksia hahmottaa omaa 
oppimistaan suhteessa ryhmään ja itseensä. 
Opiskelija oppii hahmottamaan työnohjauksen 
avulla omaa ammatillista kasvuansa, jota ref-
lektoi päiväkirjan avulla.
Keskeinen sisältö: Laaja-alaisten vuorovai-
kutusteorioiden hahmottaminen, yksilöasiak-
kaan ohjaaminen käytännössä, reflektointi ja 
työnohjauspienryhmät
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opiskelijan kokonaistyömäärä on 107 h Kon-
taktiopetus, luennot: 18 h Harjoittelun suun-
nittelu: 12 h Harjoittelu: 30 kertaa 1,5 h= 45 h 
Työnohjauspienryhmät: 6 kertaa 2,5 h = 15 h 

Oppimistehtävät / itsenäinen tiedonhankinta: 
17 h Arviointi ja palaute.
Arviointiperusteet: yksilöasiakasohjaus ja 
raportti yksilöasiakasharjoittelusta
Arviointiasteikko: 1-5

SS4030 Asiakastyön harjoittelu, 9 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää so-
siaalialan asiakastyön teoria-käytäntö suhteen. 
Opiskelija ymmärtää sosiaalialan asiakastyölle 
asetettavia tavoitteita ja käytettäviä mene-
telmiä sekä niiden merkitystä. Opiskelija saa 
kokemuksen sosiaalialan toimintaympäristöis-
sä tapahtuvasta tavoitteellisesta asiakastyöstä 
sekä ammatillisesta vuorovaikutuksesta ja op-
pii käyttämään erilaisia sosiaalialan ammatilli-
sia asiakastyön menetelmiä käytännössä.
Keskeinen sisältö: Sosiaalipedagoginen työ, 
asiakkaan asema, työmenetelmät, ammatilli-
nen vuorovaikutus, prosessiohjaaminen.
Edeltävät opinnot: Ammatillisen asiakastyön 
perusteet, sosiaalipedagogisen asiakastyön 
metodinen prosessi, luovat menetelmät am-
matillisen kasvun tukena, luova prosessi
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opiskelijalta vaadittava työaika 240 tuntia. 
Käytännön harjoittelu Itsenäinen tiedonhan-
kinta ja harjoittelun raportointi. Arviointi ja pa-
laute.
Arviointiperusteet: Harjoitteluraportti, itse-
arviointi, harjoittelupaikan arviointi.
Arviointiasteikko: 1-5
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Suoritettava tutkinto

Insinööri(AMK), 240 op

Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet

Kone- ja tuotantotekniikan insinöörikoulutuk-
sessa opiskelun tavoitteena on saada insinöörin 
tehtäviin laaja-alaiset valmiudet vastuulliseen 
työskentelyyn teollisuuden ja hallinnon teknilli-
sissä suunnittelu-, käyttö-, ja kaupallisissa teh-
tävissä, myös kansainvälisillä työmarkkinoilla. 
Tavoitteisiin kuuluu myös valmius oman yritys-
toiminnan käynnistämiseen sekä jatkuvaan it-
sensä kehittämiseen.Minkälaisiin tehtäviin val-
mistumisen jälkeen? Koneautomaatioinsinööri 
työskentelee automatisoitujen tuotantojärjes-
telmien tai tuotteiden suunnittelu-, kehitys- ja 
projektitehtävissä. Opiskelu antaa valmiudet 
tietokoneavusteisten tuotantojärjestelmien 
laite- ja automaatiosuunnitteluun sekä toteu-
tusprojektien läpiviemiseen. Mekaniikkasuun-
nitteluinsinöörin koulutus tähtää erityisesti me-
talli- ja elektroniikkateollisuuden tarvitsemien 
komponenttien, koneiden, ja konejärjestelmien 
konstruoinnissa ja kehitystyössä tarvittavien 
valmiuksien luomiseen. Metsäkonetekniikkaan 
erikoistavat opinnot valmentavat työskente-
lemään metsänkorjuukoneiden suunnittelu-, 
tuotanto- ja kunnossapitotehtävissä. Koulutus 
antaa erityisvalmiuksia metsäteollisuuden me-
kanisoinnin ja prosessien, puun korjuun ja kä-
sittelyn toimintoihin ja laitteistojen laaja-alai-
seen hallintaan teollisuuden tarpeiden mukaan 
sekä valmiuksia alan laitteistojen ja tekniikan 
kehittämiseen. Opiskelu antaa myös valmiuk-
sia asiakaspalvelutehtäviin ja kansainväliseen 
toimintaan.Tuotantoinsinööri vastaa teollisuu-
dessa tuotantotoiminnasta ja tuotannon kehit-
tämisestä. Koulutus tähtää valmistus- ja tuo-
tannonohjausmenetelmien tuntemuksen lisäksi 
koneautomaation osaamiseen, sekä tuotan-
toinsinööriltä edellytettävien esimiestehtävissä 
tarvittavien työelämän moninaisten vuorovai-
kutussuhteiden ymmärtämiseen. Opiskelu an-
taa laajat valmiudet toimia teknisen kaupan ja 
teollisuuden moninaisissa tehtävissä.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksis-
ta. Opintojen valinnaisuus toteutuu ammatti- ja 
valinnaisten opintojen opintojaksojen valinnan 
kautta. Perusopinnot noin 60 op (tuot. 52 op) 
Koulutusohjelmakohtaiset opinnot noin 60 op 
(tuot. 53 op) Ammattiopinnot, osa valinnaisia, 

yht. noin 60 op (tuot. 45 op) Työharjoittelu 30 
op (tuot. 60 op) Opinnäytetyö 15 op Vapaasti 
valittavat opinnot 15 op Yhteensä 240 op

Opintojen rakenne
Perusopinnot: Perusopinnoilla rakennetaan 
edellytykset insinööritieteiden soveltamiselle 
ja ammatillisille opinnoille. Perusopintoja ovat 
mm fysiikka, kemia, matematiikka, tietotek-
niikka, viestintä, ruotsi ja vieras kieli. Ammat-
tiopinnot: Ammattiopinnot koostuvat koulutus-
ohjelmakohtaisista opinnoista ja suuntaavista 
ammattiopinnoista. Koulutusohjelmakohtaisilla 
opinnoilla luodaan perusvalmiuksia insinööri-
tehtäviä varten ja ne muodostavat perustan 
varsinaisille ammattiopinnoille. Konetekniikan 
koulutusohjelmassa suuntaavia ammattiainei-
ta opiskelevat 60 op mekaniikkasuunnitteluun 
ja koneautomaatioon suuntautuvat ja 45 op 
tuotantotekniikkaan suuntautuvat opiskelijat. 
Suurin osa suuntaavista opinnoista on pakol-
lisia. Valinnaisuuden määrä vaihtelee riippu-
en suuntautumisvaihtoehdosta. Valinnaisis-
ta opintojaksoista järjestetään ne, joille on 
riittävästi opiskelijoita. Jos opiskelija haluaa 
valita tuotantotekniikan suuntautumisvaihto-
ehdon, valinta täytyy tehdä jo ensimmäisen 
lukuvuoden aikana. Muut valitsevat suuntau-
tumisvaihtoehdon toisen lukuvuoden aikana. 
Vapaasti valittavat opinnot: Vapaasti valittavat 
opinnot (15 op) opiskelija voi valita omasta tai 
toisesta koulutusohjelmasta Pohjois-Karjalan 
ammattikorkeakoulussa, amk:n vapaasti valit-
tavista opinnoista tai mistä muusta vähintään 
ammattikorkeakoulutasoisesta oppilaitoksesta 
kotimaassa tai ulkomailla. Useimmat opiske-
lijat valitsevat kiinnostuksensa mukaan omaa 
ammatillista kehitystään tukevia opintojakso-
ja, kuten kieliä ja kansainväliseen toimintaan 
muulla tavalla valmentavia jaksoja koulutus-
ohjelmien tarjonnasta.

Harjoittelu: Harjoittelun tavoitteena on pereh-
dyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammatti-
alojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtä-
viin sekä luoda mahdollisuus tietojen ja taitojen 
soveltamiseen työelämässä. Työtehtävien tulee 
laadultaan olla sellaisia, että ne palvelevat kou-
lutusohjelman tavoitteita. Harjoittelunsa aika-
na opiskelija osallistuu työyhteisön jäsenenä 
vaihteleviin työtehtäviin ja harjaantuu vastuul-
liseksi, työhönsä sitoutuvaksi, yhteistyökykyi-
seksi ja joustavaksi työntekijäksi. Harjoittelu 
tulee suorittaa opiskelun aikana harjoittelulle 
erikseen varattuina aikoina. Harjoittelun laa-
juus on mekaniikkasuunittelussa ja koneau-
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