
Sosiaalialan koulutusohjelma

SUORITETTAVA TUTKINTO

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto,
Sosionomi (AMK)

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET

Sosiaalipedagogisen työn lähtökohtana on näkemys ihmisen yhteiskuntasidonnaisuudesta. Selviytyminen arjen haasteista
perustuu yksilön kykyyn hahmottaa itsensä suhteessa yhteiskuntaan ja sen suomiin toimintamahdollisuuksiin. Tähän sisältyy
paitsi kyky ymmärtää yhteiskunnan toimintaa, myös kyky asennoitua elämäänsä mielekkäästi ja vaikuttaa sen
muotoutumiseen. Sosiaalipedagogisen työn keskiössä on sekä ihmisten yksilöllisten toimintaedellytysten tukeminen että
yhteisöllisiin toimintamahdollisuuksiin vaikuttaminen. Tähän pyritään edistämällä yksilöiden, perheiden ja erilaisten
sosiaalisten ryhmien valmiuksia toimia omassa elämässään valitsijana, vaikuttajana ja vastuunkantajana. Sosiaalipedagogisen
työn keskiössä on lisäksi edistää ihmisten yhteiskunnallista osallisuutta, mahdollisuutta mielekkääseen elämään ja tarpeiden
tyydytykseen aktiivisina yhteiskunnan jäseninä. Sosiaalipedagogista työtä tarvitaan silloin, kun yksilön, 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
muutoksiin itsessään ja ympäristössään. Sosiaalipedagogista työtä tehdään ihmisten arjessa, tukien vaikeissa
elämäntilanteissa olevia ihmisiä itse sellaiseen toimintaan, joka voi muuttaa heidän tilanteensa. Käytännössä tämä tarkoittaa
sellaisten yksilöllisten ja sosiaalisten prosessien käynnistämistä, jotka antavat ihmisille välineitä itsenäiseen arjesta
selviytymiseen ja mahdollistavat ihmisten oman, aktiivisen muutokseen johtavan toiminnan. Sosiaalialan tutkintoon johtavien
opintojen tavoitteena on antaa opiskelijoille välineitä oppimaan oppimiselle ja luoda 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 sitouttaa heidät
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Koulutuksen erityisenä näkökulmana ovat luovat toiminnalliset menetelmät ja yhteisötaide.
Luovat menetelmät ovat sekä opetussisältöjä että opetuksessa käytettäviä menetelmiä. Opetussuunnitelma on laadittu
huomioimalla ammattikorkeakoulujen sosiaalialan koulutuksen verkoston ydinosaamisraportti. Opetussuunnitelman sisällöt
vastaavat em. raportin määrittämää ydinosaamista. Sosiaalialan koulutusohjelman opetussuunnitelman viitekehyksenä on
näkemys sosiaalialan työstä yksilöllisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena muutostyönä ja vaikuttamisena.

OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA

Opinnot koostuvat perus- ja ammattiopinnoista, syventävistä opinnoista sekä opinnäytetyöstä ja ammattikorkeakoulun
yhteisistä ja koulutusohjelman omista vapaasti valittavista opinnoista. Harjoittelut ovat osa perus- ja ammattiopintoja.
Sosiaalipedagogiikan opintojen keskeisimmän tietoperustan muodostavat sosiologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia ja
käyttäytymistieteet sekä niitä yhdistävä sosiaalipedagoginen sosiaalityön ammattiorientaatio. Opiskelijoita tuetaan
hahmottamaan todellisuutta paitsi tieteen, myös kuvataiteen, musiikin, tanssin, draaman ja kirjallisuuden avulla. Oman
oppimiskokemuksensa kautta opiskelija saa välineitä tukea ammatillisessa vuorovaikutussuhteessa asiakkaita hahmottamaan
todellisuuttaan ja paikkaansa siinä paitsi rationaalisen pohdinnan, myös luovan toiminnan avulla. Keskeisenä opinnoissa on
myös tutkiva ja kehittävä työote sekä tutkiva oppiminen. Opiskelija oppii opintojen aikana järjestelmällisesti havainnoimaan ja
tutkimaan sekä omaa, että työyhteisön toimintaa ja paikantamaan kasvunpaikkoja ja kehittämisen kohteita sekä
yhteiskunnallisen muutoksen tarpeita. Harjoittelun osuus on 45 opintopistettä.

Harjoittelu koostuu vuoden kestävästä omasta yksilöasiakassuhteesta, vuoden kestävästä ryhmäohjausharjoittelusta sekä
erilaisissa toimipisteissä tehtävistä harjoitteluista siten, että opiskelija on lyhyen tutustumisjakson ja siihen liitetyn
yhtäjaksoisen 4 - 6 viikon periodin harjoittelupaikassa sekä kolmantena opiskeluvuotena ohjauksessa itsenäisesti
suunniteltavasta ja toteutettavasta projektista. Harjoittelujen tavoitteena on mahdollistaa opiskelijalle riittävän syvällinen
osallistuminen sosiaalialan pitkäkestoisiin työprosesseihin. Opiskelujen orientoivassa vaiheessa opiskelija tiedostaa itsensä
oman oppimisen subjektina ja aloittaa oman ihmis- ja maailmankuvansa tietoisen rakentamisen. Tätä tuetaan suhteuttamalla
opittava aines opiskelijan olemassa oleviin tietorakenteisiin ja kokemuksiin. Orientoivassa vaiheessa opiskelija oppii
tarkkailemaan ajatteluaan, ymmärtämistään ja osaamistaan. Hän tulee tietoiseksi omista käsityksistään ja oman ammatillisen
ja persoonallisen kasvun vaiheista. Tavoitteena on, että opiskelija kiinnostuu yhteiskunnallisista kysymyksistä ja omaksuu
sosiaalialalle ominaisen yhteiskunnallisen ajattelutavan. Hän oppii tarkkailemaan ympäröivää yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä
sosiaalialan työn ja sen asiakkaiden näkökulmasta ja ymmärtää sosiaali-, talous- ja kulttuuripolitiikan merkityksen sosiaalialan
työssä yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunnallisella tasolla. Orientoivassa perusopintovaiheessa opiskelija jäsentää käsityksiään
yhteiskunnasta ja sen kehityksestä, kulttuurista, ihmisestä ja ihmisen paikasta maailmassa. Samalla hän jäsentää
näkemystään sosiaalialan työn ja ammattien yhteiskunnallisesta merkityksestä, historiasta ja tulevaisuudesta ja paikantaa
itsensä sosiaalialan kentällä. Keskeistä on vahvistaa näkemystä ja käsitystä itsestä ja ihmisestä yleensä yhteiskunnallisena
toimijana.

Oppimisprosessin yleiskuvaus

Sosiaalialalla opiskelijan on kasvettava ammatillisuuteen. Ammatillisen kasvuprosessin ohjaamisen taustalla sosiaalialan
koulutusohjelmassa vallitsevat oppimiskäsitykset ovat: konstruktiivinen oppimiskäsitys, prosessioppiminen, kokemuksellinen
oppiminen, tutkiva oppiminen. Opiskelijaa ohjaa ryhmävastaava, jonka kanssa opiskelija käy säännöllisesti kahdenkeskisiä
keskusteluja opinnoistaan ja ammatillisesta kasvustaan. Harjoittelut ovat ohjattuja ja niiden aikana opiskelijalla on
mahdollisuus pohtia ammatillista osaamistaan sekä ohjaavan opettajan että harjoittelupaikan ohjaajan kanssa. Lisäksi
opiskelija saa henkilökohtaista palautetta ja ohjausta käytännön osaamisestaan ja kyvystään liittää teoriaa ja käytäntöä
toisiinsa harjoittelun ja -raportin palautekeskustelun yhteydessä. Opiskelijan on omassa ammatillisen kasvun prosessissaan
tiedon hankinnan ohella opittava ymmärtämään muita erilaisia kasvuprosesseja. Keskiöön nousee kyky nähdä, kuulla,
ymmärtää, liittää asioita toisiinsa ja löytää oleellinen. Tähän tarvitaan reflektoinnin taitoa, joka kehittyy ohjauksessa.



Opiskelija tuottaa vuosittain yhteenvedon ammatillisen kasvun päiväkirjastaan ja nostaa siinä itselleen tärkeitä kysymyksiä
keskustelun aiheiksi henkilökohtaiseen ohjaustilanteeseen.

Sosiaalialan työ on työtä erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa ja sen keskiössä on yksilöllinen ja
yhteisöllinen muutostyö. Muutosprosessi lähtee liikkeelle asiakkaan elämäntilanteen ja -kentän ymmärryksestä. Sen
tavoitteena on mahdollistaa asiakkaalle itsenäisyys ja osallisuus. Kyetäkseen ohjaamaan muutosprosessia opiskelijan on
kyettävä ymmärtämään omaa kasvuaan ja kehittymistään ammattilaiseksi sekä omaa erillisyyttään suhteessa asiakkaisiin.
Hänen on myös ymmärrettävä sosiaalialan työn paikka yhteiskunnassa ja kyettävä kehittämään työtään. Lisäksi hänen on
oivallettava sekä asiakkaiden että oma yhteiskunnallinen osallisuutensa ja saatava välineitä ja näkemystä vaikuttamistyöhön.
Opiskelijan kasvuprosessia ohjataan kolmen koko opintojen läpi kulkevan tukiprosessin kautta. Nämä prosessit integroituvat
kaikkiin opintojaksoihin ja ovat:

1. Ammatillinen kasvu / työnohjaus

Tässä prosessissa opiskelijaa ohjataan ammatillisen subjektivoitumisen ja ammatti-identiteetin kehittämiseen. Tähän
prosessiin sisältyy: - henkilökohtaisen ammatillisen kasvun reflektiopäiväkirjan kirjoittaminen ja sen analysointi -
ryhmänohjaajan kanssa käytävät henkilökohtaiset ammatillisen kasvun keskustelut - pienryhmissä käytävät ryhmäkeskustelut
- yksilöasiakas- ja ryhmäasiakasharjoittelun ohella tapahtuva työnohjausharjoittelu, jossa opiskelija saa ohjausta asiakkaiden
kanssa tekemäänsä työhön ja kokemuksen työnohjausprosessista - ammatillisen tulevaisuuden kasvuryhmään osallistuminen
ja oman ammatillisen kasvun reflektioanalyysin kirjoittaminen neljäntenä opintovuonna.

2. Tutkiva ja kehittävä työnote sekä tutkiva oppiminen

Tässä prosessissa opiskelijaa innostetaan näkemään tutkiminen ja tutkiva työote ammatillisen kasvun ja työn,
toimintamenetelmien ja työyhteisöjen toiminnan kehittämisen välineenä. Tähän prosessiin sisältyy: - oppimaan oppiminen -
kehittyvä, oppiva ja tutkiva ihminen -opintojakso - ammatillinen kasvu tutkimuksen kohteena - työn tutkiminen ja
kehittäminen – opinnäytetyö.

3. Luova prosesssi

Luova prosessi antaa opiskelijalle toiminnallisen kokemuksen ja välineen sosiaalialan työhön. Samalla se vahvistaa opiskelijan
itsetuntemusta 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 tunnekokemuksiin ja niiden reflektioon. Luovat toiminnalliset menetelmät ovat siksi sekä opintojaksoja että opetus-
ja ohjausmenetelmiä. Tähän prosessiin sisältyy: - Luova toiminta kokemuksena - Luova prosessi - Luovan toiminnan ohjaus -
Asiakastyön seminaari ja asiakastyön syventävä seminaari - Yhteisötaide - Luova produktio.

Opinto-ohjaus ja arviointi

Sosiaalialan koulutusohjelman opiskelijaohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa opintojen suunnittelussa, oppimaan
oppimisessa, henkilökohtaisessa ja ammatillisessa kasvussa sekä elämäntilanteiden tuomissa haasteissa. Lisäksi ohjauksella
tuetaan valmistumisen jälkeiseen tilanteeseen siirtymistä, kuten esimerkiksi työelämään tai jatko-opintoihin hakeutumista.
Sosiaalialalla opiskelijaohjaustoiminnassa on mukana koko koulutusohjelman henkilöstö. Opiskelijan lähin ohjaaja on
ryhmävastaavana toimiva opettaja, joka kulkee opiskelijan mukana koko opintopolun matkan. Muita opiskelijaohjausta
tarjoavia tahoja ovat opinto-ohjaaja, opettajat, terveydenhoitaja sekä toimiston henkilökunta. Opinto-ohjauksen ydin
muodostuu ammatillisen kasvun prosessin seuraamisesta ja tukemisesta sekä hops-työskentelystä. Ammatillisen kasvun
prosessi koulutusohjelmassa on yksi opetussuunnitelman läpäisevä kokonaisuus, joka ulottuu aina opintojen alusta opintojen
jälkeiseen tilanteeseen saakka. Prosessissa pyritään asiakastyön tavoitteiden asettamisen ja ohjausmenetelmien avulla
tekemään jokaisen opiskelijan ammatillisen kasvun prosessi näkyväksi ja opiskelijan omiin vahvuuksiin sekä kiinnostuksen
kohteisiin suunnatuksi. Koulutusohjelman hops-työskentelyllä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka kuuluvat
ammatillisen kasvun prosessiin opintopolun aikana. Keskeisiä menetelmiä ovat henkilökohtaisen reflektiopäiväkirjan pitäminen
ja analysointi koko opintojen ajan, säännölliset kehityskeskustelut (1 - 2 krt/lukuvuosi) ryhmävastaavan kanssa, sekä
oppimistehtävien, harjoitteluiden sekä työnohjauksen reflektointi kirjallisesti. Näistä kaikista materiaaleista kootaan
henkilökohtaista kehittymiskansiota, jonka pohjalta käydään ohjauskeskusteluja tai analysoidaan ammatillista kasvua ja
kehittymistä.

Arviointi

tentittävästä kirjasta, oppimispäiväkirjoja ja reflektiotekstejä esimerkiksi kokemuksellisista opintojaksoista. Harjoitteluihin
kuuluu kirjallinen teoriaa ja käytäntöä yhdistävä raportti. Koko opintojen ajalta tuotetaan edellä kuvattu arvioitava
reflektiopäiväkirjakooste. Arviointi on joko hyväksytty/hylätty/täydennettävä tai numeerinen arviointi K5 – T1. Jokaisen
opintojakson kohdalla arviointi ilmoitetaan erikseen. Pääsääntö on, että ammattiopinnot ja syventävät opinnot ovat
numeerisesti arvioitavia. Opintoihin liittyviä prosesseja ei kuitenkaan arvioida numeerisesti. Keskeinen osa sosiaalialalle
opiskelua on opiskelijan itsearviointi.  Tämä liittyy opintosuunnitelmaan kirjoitettuun tavoitteeseen ammatillisen kasvun polulle
saattamisesta. Itsearviointi- ja reflektointitaidot ovat sosiaalialan osaamisen ytimessä ja tästä syystä niitä painotetaan myös
opinnoissa. Esimerkiksi osa harjoittelun arviointia ja numeerista arvosanaa koostuu opiskelijan tuottamasta
itsearviointiraportista. Opiskelijan etenemisestä annetaan palautetta. Suuremmista kirjallisista tehtävistä opiskelija saa
yksilöllisen palautteen. harjoitteluista annetaan pääsääntöisesti yksilöllinen suullinen palaute numeerisen arvioinnin lisäksi.
Tenttituloksia ei pääsääntöisesti käsitellä yksilöllisesti ellei opiskelija halua lisäperusteita arviointinsa muodostumisesta.
Kehityskeskustelut muodostavat tärkeän välineen arvioinnin toteuttamisessa. Kehityskeskusteluissa todentuu tulevan
suunnittelu, menneen arviointi ja opiskelijan valmiuksien tarkastelu.



Opiskelijapalaute ja sen käsittely

Opiskelijapalautetta kerätään säännöllisesti eri kanavia hyödyntäen. OPALA-palautetta kerätään yhteisesti sovittujen sääntöjen
mukaisesti ja sen keräämisestä vastaa opinto-ohjaaja. Palautetta käsitellään opettajakokouksissa ja ryhmävastaavan
tunneilla. Opiskelijat tuottavat vuosittain oman ammatillisen kasvunsa reflektiopäiväkirjaraportin, jonka ryhmävastaava ja
opiskelijaohjaaja lukevat. Opintojen lopussa kirjoitetaan palaute. Opintojen lopussa on lisäksi "purkupäivä", jossa koko
opiskeluprosessi päätetään. Ryhmävastaavat keräävät edellä mainittujen väylien lisäksi palautetta ryhmiltään vuosittain.
Palautetilaisuuksissa koulutusohjelmajohtaja on mukana tarvittaessa. Koulutusohjelmalla on palautteen käsittelyä varten
työryhmä. Työryhmä analysoi kerätyn palautteen ja nostaa opettajakokouksen käsiteltäväksi yksittäisiä keskeisiä esille
nousevia teemoja kehittämisen kohteeksi.

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT / VALINNAISET OPINNOT

Tunnus 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi

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

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 SS2156

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



VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 3 5 7

HARJOITTELU 7 13 25

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

Opinnäytetyö SS5000 15

57 64 69 20

PERUSOPINNOT

SS1169 Tieto- ja viestintäteknologia oppimisen tukena, 3 op

Osaamisalueet: Tiedonhankinnan- käsittelyn ja viestinnän perustaidot, opiskeluvalmiudet, tutkimisen ja kehittämisen taidot,
mdian lukutaito ja kriittinen ajattelu

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää tietoteknologian mahdollisuudet tiedonhaussa. Opiskelija tuntee tietotekniikan
perusteet ja osaa soveltaa tekstinkäsittelyä itsenäisten asiakirjojen tekemisessä. Opiskelija osaa käyttää tietoteknologiaa
tiedonhaussa: Internetiä, tietoverkkoja, hakupalveluja, kirjastojen palveluja ja tietokantoja.

Keskeinen sisältö: PKAMK:n www-sivut, verkkoympäristö ja tietopalvelut. Virtuaaliopiskelijapalvelut (oppimisympäristöt),
soleops ja hopsnet. Internetin, sähköpostin ja työvälineohjelmien perusteet (tekstinkäsittely, esitysgrafiikka ja
taulukkolaskenta).

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yhteensä 80 h. Kontaktiopetus 48 h. Yksilö- ja ryhmätyöskentely, itsenäiset
oppimistehtävät ja tiedonhankinta.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäisten oppimistehtävien tekeminen annetussa
ajassa.

Arviointiasteikko: Hyväksytty-hylätty-täydennettävä.

SS1172 Svenska för socialbranschen, 3 op

Osaamisalueet: Tiedonhankinnan- käsittelyn ja viestinnän perustaidot, kielitaito, mdian lukutaito ja kriittinen ajattelu

Osaamistavoitteet:

Opiskelija kehittää viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan, joiden avulla hän selviytyy sosiaalialalla ruotsinkielisessä
toimintaympäristössä. Hän ymmärtää kielitaidon olevan oleellinen osa ammattitaitoaan. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja
kirjallisesti keskeisissä sosiaalialan asiakastilanteissa sekä toimia kohteliaasti ja asianmukaisesti työelämän eri tilanteissa.
Opiskelija vahvistaa oman ammattialansa sanaston hallintaa.

Keskeinen sisältö: Asiakastilanteita, pari- ja ryhmäkeskusteluja, suullisia esityksiä ja mielipiteen ilmaisua, sosiaalialan
tekstejä ja ammattisanastoa

Edeltävät opinnot: SS1170 Kielet ja viestintä sosiaalialalla 1

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opiskelijan kokonaistuntimäärä on 81 tuntia. Koostuu kontaktiopetuksesta,
oppimistehtävistä ja itsenäisestä tiedonhankinnasta .

Arviointiperusteet: Kirjallinen ja suullinen tentti, aktiivinen osallistuminen, oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen

Arviointiasteikko: 1-5



SS1173 English for the Social Field, 3 op

Osaamisalueet: Tiedonhankinnan- käsittelyn ja viestinnän perustaidot, kielitaito, eettinen osaaminen, mdian lukutaito ja
kriittinen ajattelu

Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteisötaitojaan, joiden avulla hän selviytyy sosiaalialan
monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Hän ymmärtää kielitaidon olevan oleellinen osa ammattitaitoaan. Opiskelija osaa
viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeisissä sosiaalialan asiakastilanteissa sekä neuvotella kohteliaasti ja asianmukaisesti
työelämän tilanteissa. Opiskelija oppii oman ammattialansa sanastoa ja osaa laatia työn hakemiseen liittyvät dokumentit.

Keskeinen sisältö: Asiakastilanteita, pari- ja ryhmäkeskusteluja, suullisia esityksiä ja mielipiteen ilmaisua, ulkomaalaisten
vierailijoiden luentoja, neuvottelu-/kokoustilanteita, oman ammattialan tekstejä, sosiaalialan ammattisanastoa,
työhakemuksen ja CV:n kirjoittaminen.

Edeltävät opinnot: Lukion oppimäärä tai peruskoulun ja ammatillisen koulutuksen oppimäärät. Tarvittaessa kielten kertaavat
opintojaksot.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opiskelijan kokonaistuntimäärä on 80 tuntia. Koostuu kontaktiopetuksesta 56h,
oppimistehtävistä ja itsenäisestä tiedonhankinnasta 24h.

Oppimateriaali: Opettajan jakama materiaali

Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti, aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1 - 5

SS1181 Kirjallinen ja suullinen viestintä, 3 op

Osaamisalueet: Luovuuden taidot, tiedonhankinnan- käsittelyn ja viestinnän perustaidot, kielitaito, tutkimisen ja
kehittämisen taidot, mdian lukutaito ja kriittinen ajattelu, moniammatillinen työote

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu tieteellisen kirjoittamisen ja raportoinnin perusteisiin. Lisäksi hän paneutuu
kirjoittamalla vaikuttamiseen. Opiskelija tarkentaa omaa kommunikoijakuvaansa ja analysoi kaunokirjallisuutta sosiaalialan
näkökulmasta. Opiskelija pohtii, millainen hän on oppijana ja mitkä ovat hänelle sopivimmat oppimisstrategiat. Hän ymmärtää
kirjoittamisen monimuotoisena prosessina ja eri kirjoitelmalajien erot. Oppimaan oppimisen keinot ja apuvälineet, esim.
graafiset tekniikat. Oman elämäntarinan kirjoittaminen prosessikirjoittamisen menetelmällä.

Keskeinen sisältö: Lähteisiin perustuvan raportin laatiminen ohjeistusta noudattaen sekä käytettävän lähdemateriaalin
kriittinen tarkastelu. Puhe-esityksiä; alustuksen valmistelu ja sen pitäminen sekä väittely. Esseen ja mielipidetekstin
laatiminen.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistyömäärä on 80 tuntia. Kontaktiopetusta 56 tuntia, joka koostuu
luennoista, pari- ja ryhmätöistä sekä yksilötyöskentelystä. Itsenäistä työskentelyä 24 tuntia.

Oppimateriaali:

Arviointiperusteet: Oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti ja aktiivinen osallistuminen ryhmän toimintaan.

Arviointiasteikko: 1 - 5

SS1171 Kielet ja viestintä sosiaalialalla, 4 op

Osaamisalueet: Tiedonhankinnan- käsittelyn ja viestinnän perustaidot, kielitaito, opiskeluvalmiudet, palautteen
käsittelytaidot, tutkimisen ja kehittämisen taidot, mdian lukutaito ja kriittinen ajattelu , yhteiskunnallinen uteliaisuus ja
kulttuurinen sensitiivisyys

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa laatia PKAMK:n ohjeiden mukaisen opinnäytetyöraportin monipuolista kirjallista
lähdeaineistoa käyttäen. Opiskelija vahvistaa edelleen kielitaitoaan. Opiskelija osaa lukea oman ammattialansa tekstejä, mm.
tieteellisiä artikkeleita sekä laatia kirjallisia esityksiä ja englanninkielisen abstraktin.

Keskeinen sisältö: Tieteellisten tekstien lukeminen ja kirjoittaminen. Opinnäytetyöraportin laatiminen. Oman ammattialan
vieraskielisten tekstien lukeminen, abstraktin kirjoittaminen englanniksi.

Edeltävät opinnot: SS1181 kirjallinen ja suullinen viestintä, SS1173 English for the Social Field, SS1172 Svenska för
Socialbranschen



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opiskelijan kokonaistuntimäärä on 107 tuntia. Koostuu kontaktiopetuksesta,
oppimistehtävästä ja itsenäisestä tiedonhankinnasta.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen opintojaksolle, kirjallisten tuotosten tekeminen.

Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty

SS1174 Yksilö muuttuvassa yhteiskunnassa, 6 op

Osaamisalueet: Sosiaalialan työ yhteiskunnallisena työnä, mdian lukutaito ja kriittinen ajattelu, yhteiskunnallinen uteliaisuus
ja kulttuurinen sensitiivisyys

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää elämäntavan muotoutumista yhteiskunnallisessa muutoksessa ja sen merkityksen
sosiaalialan työssä. Opiskelija saa käsityksen sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvointivaltion rakentumisesta sekä
hyvinvointivaltion kehittymisestä eri aikakausina. Opiskelija saa kuvan yhteiskunnan muutoksesta kulttuurin eri osa-alueiden
näkökulmasta ja oppii analysoimaan ja hahmottamaan yhteiskunnan ja kulttuurin välistä vuorovaikutusta. Opiskelija osaa
soveltaa tietoaan yhteiskunnan ja elämäntavan muotoutumisesta osana omaa ammatillista kasvuaan sosiaalialalle sekä
asiakkaiden kanssa tehtävään työhön. Opiskelija vahvistaa oppimaan oppimisen valmiuksiaan opintojakson aikana.

Keskeinen sisältö: yhteiskunnan rakenteet ja yksilö yhteiskunnan jäsenenä. Suomalaisen yhteiskunnan muutos. Opintojakso
sisältää kaksi tarkastelunäkökulmaa - yhteiskuntatieteellinen näkökulma 4,5 op ja kulttuurinen näkökulma 1,5 op.
Yhteiskuntatieteellinen näkökulma: sukupolvet, arki, sosialisaatio, tarinoita eri aikakausilta 1900-luvun alusta lähtien.
Sosiaalipolitiikan, huolenpidon ja kasvatuksen historiaa vaivaistalosta hyvinvointivaltioon. Kulttuurisen muutoksen
näkökulmassa: kirjallisuus, elokuvat, teatteri, kuvataide, musiikki ja runous.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yhteensä 160 h. Kontaktiopetus 78 h. yksilö- ja ryhmätyöskentely, oppimistehtävät
ja itsenäinen tiedonhankinta, opintokäynnit.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen opintojakson toteutukseen, yksilö- ja ryhmätehtävien tekeminen ja oman
oppimisen reflektointi.

Arviointiasteikko: Hyväksytty - täydennettävä - hylätty

SS1197 Johdatus filosofiaan ja ammattieettisiin kysymyksiin,
4 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää sosiaalialan taustalla vaikuttavia filosofisia, ideologisia ja eettisiä kysymyksiä osana
omaa kasvuaan sosiaalialan ammattilaiseksi. Opiskelija tuntee sosiaalialan ammatillisen työn eettisen perustan. Opiskelija
hahmottaa sosiaalialan paikkaa ja perusteluja osana hyvinvointiyhteiskuntaa sekä omaa suhdettaan siihen.

Keskeinen sisältö: Hyvän yhteiskunnan rakentuminen eri aikakausina, hyvinvointiyhteiskunnan filosofiset perusteet.
Aatehistoria, ideologia, tiedonmuodot, arvot, maailmankuva, totuus. Sosiaalialan ammattieettiset periaatteet ja niiden
toteutumisen haasteet.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opiskelijan työmäärä yhteensä 106 tuntia. Kontaktiopetus 56 tuntia (osin
virtuaalitoteutus). Luentoja, yksilö- ja ryhmätyöskentelyä, oppimistehtäviä ja itsenäistä tiedonhankintaa.

Oppimateriaali:

Airaksinen, Timo: (1994) Arvojen yhteiskunta. Häyry, Matti (2000): Ihannevaltio. Historiallinen johdatus
yhteiskuntafilosofiaan. Kanerva, Jukka (toim.) (1992): Platonista Bakunniin. Politiikan teorian klassikoita. Koivisto, Juha: Mäki,
Markku ja Uusitupa, Timo (toim.) (1995): Mitä on valistus?, Korkman, Petter ja Yrjönsuuri, Mikko (toim.) (1998): Filosofian
historian kehityslinjoja

Russel: Länsimaisen filosofian historia 1 + 2, Räikkä, Juha (1998):  Moraalin kanssa. Esseitä hyvästä yhteiskunnasta, Räikkä,
Juha (1994): Oikeudenmukainen yhteiskunta, Saarinen, Esa: Sokrateesta Marxiin. Länsimaisen filosofian historia.

Syventävää kirjallisuutta:

Airaksinen, Timo, Alanen, Lilli ja Häyry, Heta (1990): Oikeudet ja elämän arvot, Airaksinen, Timo ja Kaalikoski, Katri (toim.)
(1999): Opin filosofiaa - filosofian opit. Em. teoksessa Sihvola, Juha: Kant ja hyveen oppiminen. Aristoteles: Politiikka,
Hallamaa, Jaana (1999): Rahan teologia ja Euroopan kirkot: lopun ajan sosiaalietiikka. Em. teoksessa: Knuuttila, Simo:
Eurooppa ja kirkon aatteet, Raunio Antti: Länsieurooppalaisten yhteiskuntien teologiset lähtökohdat (Tuomas Akvinolainen),
Hellsten Sirkku (1996): Modernin oikeudenmukaisuuskäsityksen kritiikkiä (John Rawls), Hobbes Thomas (1999) Leviathan eli
kirkollisen



Arviointiperusteet: Opintojaksoon sisältyvien yksilö- ja ryhmätehtävien tekeminen ja aktiivinen lähiopetukseen
osallistuminen.

Arviointiasteikko: Hyväksytty / täydennettävä / hylätty

SS1203 Kehittyvä, oppiva ja tutkiva ihminen, 6 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää kasvatuksen käsitteen erilaisia ulottuvuuksia ja pohtii kasvatusta eri aikakausina. Opiskelija perehtyy
tiedonhankinnan ja sosiaalitutkimuksen perusteisiin sekä harjaantuu tieteellisessä raportoinnissa.

Opiskelija tutustuu ihmisen kehitykseen ja kehitystehtäviin eri ikäkausina.  Opiskelija ymmärtää kasvatuksen ja sosiaalisaation
merkityksen ihmisen kehityksessä. Opiskelija tutustuu eri oppimiskäsityksiin sekä oppimisen ja kehityksen problematiikkaan.

Keskeinen sisältö: Eri aikakausien kasvatusta kuvaavat aineistot (elokuvat, oppikirjat, oppaat ja haastattelut).
Tiedonhankintamenetelmät, haastattelu aineistonkeruumenetelmänä, raportointi, tutkiva oppiminen ja tiedon muodot. Tiedon
luotettavuus ja yhteiskuntasidonnaisuus. Ihmisen kehitys läpi elämänkaaren, varhainen vuorovaikutus. Lapsen kehitys,
keskeiset kehitystehtävät eri ikäkausina. Oppiminen ja erilaiset oppimisympäristöt. Kasvatus, sosiaalisaatio, lapsikäsitys.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yhteensä 160 tuntia. Koostuu luennoista, ryhmätyöstä, itsenäisestä työskentelystä,
ohjauspäivistä, raportin laadinnasta, ryhmätentistä ja kirjallisesta tehtävästä.

Oppimateriaali:

Dunderfelt (1997): Elämänkaaripsykologia

Lehtovirta & Kuokkanen & Peltomaa & Tuohimaa-Kirveskari (1999): Kasvurenkaita

Lyytinen& Korkeakangas & Lyytinen (toim.) (1997): Näkökulmia kehityspsykologiaan. Kehitys kontekstissaan

Nurmi & Ahonen & Lyytinen & Lyytinen & Pulkkinen & Ruoppila (2006): Ihmisen psykologinen kehitys

Pulkkinen (toim.) (1996): Lapsesta aikuiseksi

Salo & Tuunainen (1996): Da capo - alusta uudelleen

Pauli Siljander: Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen

Lapsen aika, nuoren aika

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen opintojaksolle, opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekeminen ja ryhmätentin ja
kirjallisen tehtävän suorittaminen

Arviointiasteikko: 1 - 5

SS1198 Johdatus opintoihin ja ammatilliseen kasvuun, 5 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelijalle muodostuu kokonaiskäsitys ammattikorkeakouluopinnoista ja oman koulutusohjelman sisällöistä sekä opiskelun ja
oppimisen tavoitteista. Opiskelija ymmärtää ammatillisen kasvun käsitteenä sekä tuntee menetelmiä, joilla sitä tehdään
näkyväksi opintojen aikana. Opiskelijalla on valmiuksia yksilöasiakasharjoitteluun ja oman osallistumisen kehittämiseen
ammatillisen kasvun ryhmässä.

Keskeinen sisältö: Tutustuminen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun  tarjoamiin opiskelumahdollisuuksiin,
tutkintosääntöön, opiskelijaohjaukseen sekä oman koulutusohjelman opetussuunnitelmaan ja www-sivuihin. Opiskelutaitojen
arviointi ja kehittäminen. Ryhmätyöskentely työmuotona. Hops-työskentelyn aloittaminen ja osallistuminen orientaatioleirille,
yhteisöpäiviin, vertaisohjaukseen, kevätseikkailuun ja ryhmätunneille. Ammatillisen kasvun ryhmien muodostaminen ja
tutustuminen työnohjauksen teoriaan sekä yksilöasiakassuhteen prosessiin.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opiskelijan työmäärä on yhteensä 133 tuntia, joka sisältää luentoja, yksilö- ja
ryhmätyöskentelyä, oppimistehtäviä ja itsenäistä tiedonhankintaa.



Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa. Virtuaaliopiskelumateriaalia.

Arviointiasteikko: Hyväksytty - hylätty - täydennettävä

SS1150 Sosiaalipolitiikka, 3 op

Osaamisalueet: Kehittämistyön osaaminen, sosiaalialan työ yhteiskunnallisena työnä, mdian lukutaito ja kriittinen ajattelu,
yhteiskunnallinen uteliaisuus ja kulttuurinen sensitiivisyys

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää tämän päivän muuttuvan yhteiskunnan ja sosiaalipolitiikan rakenteita ja
rakenteissa vaikuttamista. Opiskelija tarkastelee sosiaalipolitiikkaa sosiaalialan työn kehyksenä sekä seuraa ajankohtaista
keskustelua.

Keskeinen sisältö: Sosiaalipolitiikan eri mallit, sosiaalialan palvelujen järjestämistavat, hyvinvoinnin sekatalous. Sosiaaliset
ongelmat käsitteenä ja tässä ajassa. Mistä puhutaan? Mistä vaietaan? Mitä unohdetaan?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yhteensä 80 tuntia, joka jakaantuu seuraavien vaihtelevien työtapojen mukaan:
luennot, yksilö- ja ryhmätyöskentely, oppimistehtävät ja itsenäinen tiedonhankinta. Kontaktiopetus 38 tuntia.

Oppimateriaali:

Tentittävä kirja: Helne, Julkunen, Laitinen-Kuikka, Silvasti, Simpura (toim.): Sosiaalinen politiikka. WSOY. Helsinki 2003

Muuta kirjallisuutta: Helne  & Laatu (toim.), Vääryyskirja, 2006; Julkunen R., Kuka vastaa?, 2006

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ryhmätoimintoihin, tehtävien tekeminen ja tentti.

Arviointiasteikko: 1 - 5

Muut toteutusjärjestelyt:

SS1194 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät, 4 op

Osaamisalueet: Asiakastyön osaaminen, sosiaalialan työ yhteiskunnallisena työnä, opiskeluvalmiudet, moniammatillinen
työote

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmiin ja eri sektoreilla tehtävään
ammatilliseen työhön sekä pohtii sosionomin tehtävää ja roolia sosiaalialan työssä. Opiskelija ymmärtää sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujärjestelmiä osana hyvinvointiyhteiskuntaa, hyvinvointipalvelujen perusteluja ja taloudellisten
tekijöiden merkitystä palveluiden tuottamisessa. Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja
hahmottaa eri asiakasryhmille suunnattuja palveluja.

Keskeinen sisältö: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät, sosiaaliturva, sosiaalivakuutus, eri sosiaalihuollon
sektoreilla tehtävä ammatillinen työ, sosionomitutkinnon sijoittumisen mahdollisuudet sosiaalialan kentällä ja
hyvinvointiyhteiskunta.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yhteensä 107 tuntia. Jakaantuu kontaktiopetukseen 40 tuntia, seminaareihin ja
opintokäynteihin. Ryhmätyöskentelyä, oppimistehtäviä ja itsenäistä tiedonhankintaa. Luento- ja kirjatentti.

Oppimateriaali: Tentittävä kirja: Ihalainen, J. & Kettunen, T., Turvaverkko vai trampoliini, sosiaaliturvan mahdollisuudet.
WSOY.2006.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, opintokäynneille, ryhmätöihin ja seminaariin. Luento- ja
kirjatentti.

Arviointiasteikko: 1-5

Muut toteutusjärjestelyt:



SS1178 Johdatus sosiaalipedagogiikkaan, 3 op

Osaamisalueet: Ammatillisen kasvun ja reflektoinnin taidot, asiakastyön osaaminen, sosiaalialan työ yhteiskunnallisena
työnä, moniammatillinen työote

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii sosiaalialan työn historiallisen kehityksen ja osaa paikantaa sosiaalipedagogisen työn
sosiaalialan työn kentässä. Opiskelija oppii sosiaalipedagogisen työn keskeiset käsitteet ja niiden merkityksen.

Keskeinen sisältö: Sosiaalialan työn historia, modernin sosiaalipedagogiikan keskeiset käsitteet: subjektius,
subjektivoituminen, emansipaatio, empowerment, arki.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opiskelijalta vaadittava työaika on 80 tuntia. Koostuu luento-opetuksesta ja
oppimistehtävän tekemisestä.

Oppimateriaali: Luentomateriaali, opetusmonisteet

Arviointiperusteet: Oppimistehtävät ja tentti

Arviointiasteikko: 1-5

SS1179 Vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät, 3 op

Osaamisalueet: Asiakastyön osaaminen, eettinen osaaminen, moniammatillinen työote

Osaamistavoitteet: saa valmiudet käyttää tukiviittomia ja rohkaistuu kommunikointiin tukiviittomia ja viittomakieltä
käyttävien ihmisten kanssa. Opiskelija tuntee keskeisimmät puhevammaisuuden ilmenemismuodot sekä niiden taustatekijät.
Opiskelija tuntee ja osaa käyttää tavallisimpia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja.

Keskeinen sisältö: Tukiviittomat, puhevammaisuuden ilmeneminen eri vammaisryhmissä, puhetta tukevat ja korvaavat
kommunikointimenetelmät (AAC-menetelmät)

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opiskelijan kokonaistyömäärä on 80 tuntia. Kontaktiopetus, luennot, harjoitukset,
itsenäinen tiedonhankinta, oppimistehtävä, arviointi ja palaute.

Oppimateriaali: Huhtanen, Kristiina (toim.) Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät Suomessa
vuosituhannen vaihteessa. Stephen von Tetzhner & Harald Martinsen: Johdatus puhetta tukevaan korvaavaan
kommunikointikeinoon.

Arviointiperusteet: Osallistuminen kontaktiopetukseen, oppimistehtävät, tentti.

Arviointiasteikko: 1-5

SS1196 Johdatus varhaiskasvatukseen, 3 op

Osaamisalueet: Sosiaalialan työ yhteiskunnallisena työnä, tiedonhankinnan- käsittelyn ja viestinnän perustaidot, mdian
lukutaito ja kriittinen ajattelu , yhteiskunnallinen uteliaisuus ja kulttuurinen sensitiivisyys

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii jäsentämään varhaiskasvatusta tieteenalana ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Hän
ymmärtää varhaiskasvatuksen muuttuvana ja moniulotteisena tarkastelun ja kehittämisen kohteena.

Keskeinen sisältö: Varhaiskasvatusta tarkastellaan vanhemmuuden, lapsuuden, ammatillisuuden, yhteiskunnallisen
muutoksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmista.

Edeltävät opinnot: Tieto- ja viestintäteknologia oppimisen tukena, Kirjallinen ja suullinen viestintä, sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujärjestelmät

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opiskelijan kokonaistyömäärä on 80 tuntia, mikä koostuu johdantoluennosta,
ryhmätyöskentelystä ja paneelikeskustelusta.

Arviointiperusteet: Ryhmätehtävään ja paneelikeskusteluun osallistuminen ja ryhmätehtävän raportti.

Arviointiasteikko: 0-5



SS1156 Luova prosessi, 3 op

Osaamisalueet: Ammatillisen kasvun ja reflektoinnin taidot, luovuuden taidot, eettinen osaaminen, moniammatillinen työote

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutkii yhteiskunnallisia ilmiöitä draamakasvatuksen ja luovan ilmaisun menetelmiä käyttäen.
Opiskelija oppii vuoro- ja ryhmätyöskentelytaitoja ja draaman työtapoja sekä lisää itsetuntemustaan. Opiskelija oppii
erittelemään omia kokemuksiaan ja tuntemuksiaan osana ammatillista kasvuaan.

Keskeinen sisältö: Yksilönä yhteiskunnassa ja ihmisen elämänkulku ja siihen vaikuttavat tekijät. Draamakasvatus käsitteenä

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opiskelijan työmäärä on 80 h. Koostuu kontaktiopetuksesta 64 tuntia sekä
oppimispäiväkirjakoosteen tekemisestä.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Arviointiperusteet: Osallistuminen kontaktiopetukseen ja oppimispäiväkirjakoosteen tekeminen.

Arviointiasteikko: Hyväksytty - täydennettävä - hylätty

SS1180 Luovat menetelmät ammatillisen kasvun tukena 1, 4 op

Osaamisalueet: Ammatillisen kasvun ja reflektoinnin taidot, asiakastyön osaaminen, luovuuden taidot, moniammatillinen
työote

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa kokemuksellista tietoa erilaisista luovan ilmaisun menetelmistä ja ymmärtää luovan
ilmaisun merkityksen osana sosiaalialan työtä. Opiskelija saa kokemuksellista tietoa tanssin ja liikkeen sekä musiikin
mahdollisuuksista luovan ilmaisun ja itsetuntemuksen välineenä. Opiskelija kehittää omia luovan ilmaisun perusvalmiuksiaan
ja vuorovaikutustaitojaan.

Keskeinen sisältö: Mitä on luovuus, erilaisia luovan ilmaisun harjoitteita. Kehon tuntemus ja liikeilmaisu.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yhteensä 107 tuntia. Kontaktiopetus 75 t. Oppimispäiväkirjakoosteen työstäminen.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen ja oppimispäiväkirjakoosteen tekeminen.

Arviointiasteikko: Hyväksytty - hylätty - täydennettävä

AMMATTIOPINNOT

SS2151 Toimintakyvyn häiriöt ja arjessa selviytyminen, 8 op

Osaamisalueet: Ammatillisen kasvun ja reflektoinnin taidot, asiakastyön osaaminen, sosiaalialan työ yhteiskunnallisena
työnä, eettinen osaaminen, moniammatillinen työote

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää ihmisen ja hänen sosiaalisen ympäristönsä toimintakyvyn häiriöitä ja sitä, miten ne syntyvät.
Toimintakyvyn häiriöt voivat liittyä vammaisuuteen, sairauteen, mielenterveysongelmiin ja päihdeongelmiin sekä perheen
sisäisiin ongelmiin. Opiskelija osaa tukea ihmisen ja hänen sosiaalisen ympäristönsä välistä vuorovaikutusta sekä osaa tukea
yksilöä ja perhettä selviytymään arjessa.

Keskeinen sisältö: Toimintakyvyn häiriöt ja arjessa selviytyminen.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opiskelijan kokonaistyömäärä on 214 tuntia. Koostuu kontaktiopetuksesta,
luennoista, harjoituksista, oppimistehtävän tekemisestä ja itsenäisestä tiedonhankinnasta. Arviointi ja palaute.

Oppimateriaali: Marita Malm, Marja Matero, Marjo Repo, Eeva-Liisa Talvela Esteistä mahdollisuuksiin, Vammaistyön
perusteet. Härkäpää, K. & Järvikoski, A. Kuntoutuksen perusteet Friis, L. & Eirola, R, & Mannonen, M. Lasten ja nuorten
mielenterveystyö Saarelainen, R & Stengård, E. & Vuori-Kemilä, A. (toim.) Mielenterveys ja päihdetyö: yhteistyötä ja
kumppanuutta.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, tehtävät ja tentti.

Arviointiasteikko: 1-5



SS1183 Luovat menetelmät ammatillisen kasvun tukena 2, 3 op

Osaamisalueet: Ammatillisen kasvun ja reflektoinnin taidot, asiakastyön osaaminen, luovuuden taidot, eettinen osaaminen,
moniammatillinen työote

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää luovan ilmaisun merkityksen sosiaalipedagogisen työn muotona ja oppii suunnittelemaan luovan ilmaisun
harjoituskokonaisuuksia. Opiskelija saa kokemuksia kuvan käytöstä luovan ilmaisun ja itsetuntemuksen välineenä. Opiskelija
saa valmiuksia luovan ilmaisun ohjaamisesta erilaisille asiakasryhmille.

Keskeinen sisältö: Luovan ilmaisun hyödyntäminen itsetuntemuksen lisääjänä ja asiakastyön muotona.

Edeltävät opinnot: Luovat menetelmät ammatillisen kasvun tukena 1

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opiskelijan kokonaistyömäärä on 80 tuntia. Kontaktiopetus, ohjaussuunnitelman
laatiminen ja ohjausharjoitukset. Arviointi ja palaute.

Oppimateriaali: Ahonen, H. Löytöretki itseen. Anttila, E. Tanssin aika, Opas koulujen tanssikasvatukseen, Grönholm, I.
Ilmaisun monet kielet, Marin, M. & Hakonen, S. Seniori- ja vanhustyö arjen kulttuurissa

Arviointiperusteet: Osallistuminen kontaktiopetukseen ja tehtävien tekeminen.

Arviointiasteikko: Hyväksytty-hylätty-täydennettävä

SS2149 Sosiaalilainsäädäntö, 4 op

Osaamisalueet: Asiakastyön osaaminen, kehittämistyön osaaminen, sosiaalialan työ yhteiskunnallisena työnä, eettinen
osaaminen, moniammatillinen työote

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää sosiaalilainsäädännön antaman viitekehyksen sosiaalialan työssä. Opiskelija saa
kokonaiskuvan sosiaalilainsäädännön sisällöstä, sovellutuksista sekä keskeisistä tiedon lähteistä sekä asiakastyön
dokumentoinnista. Opiskelija pystyy hyödyntämään sosiaalilainsäädännön velvotteita asiakastyössä.

Keskeinen sisältö: Sosiaalilainsäädännön eri osa-alueet: Sosiaalihuolto ja sosiaalivakuutus (erityisesti
kuntoutuslainsäädäntö) sekä lastensuojelulaki.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opiskelijan kokonaistyömäärä on 107 tuntia. Koostuu luennoista ja harjoituksista
sekä itsenäisestä työskentelystä.

Oppimateriaali: Lähiopetuksen yhteydessä jaettavat opetusmonisteet.

Arviointiperusteet: tentti

Arviointiasteikko: 1-5

SS2152 Ammatillisen asiakastyön perusteet, 6 op

Osaamisalueet: Ammatillisen kasvun ja reflektoinnin taidot, asiakastyön osaaminen, sosiaalialan työ yhteiskunnallisena
työnä, eettinen osaaminen, mdian lukutaito ja kriittinen ajattelu, moniammatillinen työote

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää sosiaalialan ammatillisen työn luonteen, viitekehyksen ja lähtökohdat. Opiskelija ymmärtää teorian
merkityksen asiakastyössä. Opiskelija osaa yhdistää teoriatietoa käytännön asiakastyöhön. Opiskelija osaa hyödyntää
ammatillisen kasvun ryhmää ja reflektiopäiväkirjaa oman ammatillisen kasvun välineenä.

Keskeinen sisältö: Ammatillisen asiakastyön perusteet

Edeltävät opinnot: Toimintakyvyn häiriöt ja arjessa selviytyminen, kehitysprosessit ja niiden ohjaaminen,
sosiaalilainsäädäntö

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opiskelijalta vaadittava työaika on 214 tuntia. Koostuu kontaktiopetuksesta,
seminaarityöskentelystä, oppimistehtävistä.



Oppimateriaali: Granfelt, Riita & Jokiranta, Harri & Karvinen, Synnöve & Matthies, Aila-Leena & Pohjola, Anneli:
Monisärmäinen sosiaalityö (1993), Peavy, R. Vance: Sociodynamic counselling a constructivist perspective (1997),
Mönkkönen, Kaarina: Dialogisuus kommunikaationa ja suhteena: vastaamisen, vallan ja vastuun merkitys sosiaalialan
asiakastyön vuorovaikutuksessa. Opetusmonisteet.

Arviointiperusteet: Oppimistehtävät ja kriittinen kirjallisuusreferaatti. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.

Arviointiasteikko: 1-5

SS2140 Sosiaalipedagogisen asiakastyön metodinen prosessi,
8 op

Osaamisalueet: Ammatillisen kasvun ja reflektoinnin taidot, asiakastyön osaaminen, sosiaalialan työ yhteiskunnallisena
työnä, eettinen osaaminen

Osaamistavoitteet:

Opiskelija hahmottaa sosiaalipedagogisen asiakastyön prosessin muutosprosessina. Opiskelija ymmärtää dialogin
rakentamisen merkityksen asiakastyössä. Opiskelija ymmärtää luovan ilmaisun merkityksen, tavoitteet ja
käyttömahdollisuudet sosiaalialan asiakastyössä. Opiskelija hallitsee sosiaalialan asiakastyön ammatillisen dokumentoinnin
perusteet. Opiskelija osaa kartoittaa asiakkaan elämäntilanteen, määrittää asiakastyön tavoitteet, valita tarvittavat
menetelmät sekä ohjata ja arvioida asiakastyön prosessia. Opiskelija osaa laatia palvelusuunnitelman. Opiskelija osaa
suunnitella ja toteuttaa luovan ilmaisun harjoituskokonaisuuksia sosiaalipedagogisessa asiakastyössä.

Keskeinen sisältö: Sosiaalipedagogisen asiakastyön metodinen prosessi, asiakastyön seminaari, luovat menetelmät
sosiaalipedagogisen työn muotona.

Edeltävät opinnot: Toimintakyvyn häiriöt ja arjessa selviytyminen, kehitysprosessit ja niiden ohjaaminen,
sosiaalilainsäädäntö

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opiskelijalta vaadittava työaika 160 tuntia. Kontaktiopetus, luennot Kontaktiopetus,
harjoitukset Käytännön harjoittelu Seminaari / ryhmätyöskentely Oppimistehtävät Arviointi ja palaute

Oppimateriaali: Kiesiläinen, Liisa: Vuorovaikutusvastuu, Vilén, Marika & Leppämäki, Päivi & Ekström, Leena:
Vuorovaikutuksellinen tukeminen sosiaali- ja terveysalalla, Makkonen, Mikko: Keskustelutyö lastensuojelussa (1995).

Arviointiperusteet: Oppimistehtävät, harjoittelun suorittaminen, harjoituksiin osallistuminen, tentti

Arviointiasteikko: 1-5

SS2141 Sosiaalipedagogisen asiakastyön rakenteellinen
ulottuvuus, 3 op

Osaamisalueet: Sosiaalialan työ yhteiskunnallisena työnä, palautteen käsittelytaidot, tutkimisen ja kehittämisen taidot,
eettinen osaaminen, mdian lukutaito ja kriittinen ajattelu , yhteiskunnallinen uteliaisuus ja kulttuurinen sensitiivisyys

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää asiakkuuteen ja asiakastyöhön liittyviä yhteiskunnallisia näkökulmia ja
ajankohtaista yhteiskunnallista keskustelua. Opiskelija osallistuu sosiaalipoliittiseen keskusteluun asiakastyön teemojen
kautta.

Keskeinen sisältö: Sosiaalipedagogisen asiakastyön rakenteellinen ulottuvuus: vaikuttaminen, yhteiskuntarakenteet,
empowerment.

Edeltävät opinnot: Ammatillisen asiakastyön perusteet, sosiaalipedagogisen asiakastyön metodinen prosessi

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opiskelijalta vaadittava työaika on 80 tuntia. Kontaktiopetus, verkkotyöskentely ja
itsenäinen tiedonhankinta. Vaikuttamiseen liittyvät oppimistehtävät. Arviointi ja palaute.

Arviointiperusteet: Oppimistehtävien suorittaminen, asiantuntijaseminaarin järjestäminen ja siihen osallistuminen.

Arviointiasteikko: 1-5



SS2155 Kehitysprosessit ja niiden ohjaaminen, 8 op

Osaamisalueet: Ammatillisen kasvun ja reflektoinnin taidot, asiakastyön osaaminen, eettinen osaaminen, moniammatillinen
työote

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää yksilön ja perheen kehitystä ohjaavia prosesseja ja näihin kehitysprosesseihin
liittyviä häiriöitä. Opiskelija oppii ajattelemaan kasvatuksellisesti. Opiskelija osaa tukea ja ohjata yksilön ja perheen
kehitysprosesseja sekä käyttää pedagogisia 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/ryhmätyöskentely, oppimistehtävät, arviointi ja palaute

Oppimateriaali: Egidius; Henry: Riktingar i modern pedagogik (1983), Rönkä ? Kinnunen (toim.): Perhe ja vanhemmuus,
Virkki, Juha (toim.): Ydinperheestä yksilöllistyviin perheisiin, Telemäki, M. & Bowles, S.: Seikkailukasvatuksen teoria ja
käytäntö 1.

Arviointiperusteet: Oppimistehtävät, seminaarityöskentely ja tentti

Arviointiasteikko: 1-5

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy yhteisöllisyyden muutokseen ja kulttuurisidonnaisuuteen, hän saa käsityksen
erilaisista tavoista määritellä yhteisöä ja yhteisöllisyyttä. Opiskelija ymmärtää yhteisötyön merkityksen ja toimintamallit
muuttuvassa yhteiskunnassa sosiaalipedagogiikan viitekehyksestä. Opiskelija ymmärtää ryhmän merkityksen ja tarkoituksen
sosiaalialan työssä ja osaa ohjata erilaisia ryhmiä.

Keskeinen sisältö: Kansalaisten elinososuhteet ja kansalaisyhteiskunta. Julkinen, yksityinen ja kolmas sektori,
verkostomainen työ. Yhteisöllinen sosiaalipedagogiikka. Ryhmädynamiikka, ryhmätoiminnan perusrakenne ja ryhmä
sosiaalipedagogisessa työssä. Ryhmän ohjaus.

Edeltävät opinnot: Perusopinnot, sosiaalipedagoginen asiakastyö, kehitysprosessit ja niiden ohjaaminen

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opiskelijoiden työmäärä 214 tuntia. Luento-opetus, kaksi oppimistehtävää, kaksi
kirjatenttiä, ryhmätyöskentely ja ryhmäohjausharjoitukset.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen opintojaksolle, oppimistehtävät, ryhmätyöskentely ja tentti.

Arviointiasteikko: 1-5

SS2150 Organisaatiokulttuurit ja työyhteisön toiminta, 8 op

Osaamisalueet: Ammatillisen kasvun ja reflektoinnin taidot, kehittämistyön osaaminen, sosiaalialan työ yhteiskunnallisena
työnä, tiedonhankinnan- käsittelyn ja viestinnän perustaidot, palautteen käsittelytaidot, tutkimisen ja kehittämisen taidot,
eettinen osaaminen, moniammatillinen työote

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee työlainsäädännön perusteet. Opiskelija ymmärtää ja osaa tunnistaa erilaisten
organisaatioiden toimintatapoja ja kulttuureja sekä työyhteisödynamiikkaa. Opiskelija perehtyy kehittävän työntutkimuksen ja
toimintatutkimuksen perusteisiin.

Keskeinen sisältö: Työnlainsäädännön perusteet. Organisaatiokulttuurit, työyhteisön kehittäminen ja johtaminen. Kehittävän
työntutkimuksen ja toimintatutkimuksen teoreettiset perusteet ja käytännön sovellutukset.

Edeltävät opinnot: Perusopinnot, kehitysprosessit ja niiden ohjaaminen, sosiaalipedagoginen asiakastyö ja yhteisöt
sosiaalialan työssä.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opiskelijan työaika yhteensä 216 tuntia. Luento-opetus, oppimistehtäviä, kirjatentit
ja harjoitukset.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen opintojaksolle lähiopetukseen. Oppimistehtävät, kirjatentti ja harjoitukset.



SS2225 Projektityö ja menetelmäopinnot, 8 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää projektityön perusteet. Opiskelija perehtyy projektityön ja sosiaalialan työn
yhteisöllisten menetelmien käyttöön eri toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa soveltaa tutkivaa työotetta ja
tutkimusmenetelmiä projektin toteutuksessa ja arvioinnissa.

Keskeinen sisältö: Projektityön perusteet. Tutkiva työote. Itsenäinen tiedonhankinta. Tutkimusmenetelmien soveltaminen
projektin toteutuksessa. Projektiarviointi ja arviointitutkimus.

Edeltävät opinnot: Perusopinnot, kehitysprosessit ja niiden ohjaaminen, sosiaalipedagoginen asiakastyö ja
organisaatiokulttuurit ja työyhteisön toiminta.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opiskelijan työaika keskimäärin 214 tuntia. Luento-opetus, harjoitukset,
oppimistehtävät ja kirjallisuus.

Oppimateriaali: IImoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen opintojaksolle. harjoitukset, oppimistehtävät ja kirjallisuuteen perehtyminen.

Arviointiasteikko: 1-5

SS2158 Taide, kulttuuri ja sosiaaliala, 6 op

Osaamisalueet: Ammatillisen kasvun ja reflektoinnin taidot, kehittämistyön osaaminen, sosiaalialan työ yhteiskunnallisena
työnä, luovuuden taidot, palautteen käsittelytaidot, tutkimisen ja kehittämisen taidot, eettinen osaaminen, mdian lukutaito ja
kriittinen ajattelu , yhteiskunnallinen uteliaisuus ja kulttuurinen sensitiivisyys, moniammatillinen työote

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kulttuurisen identiteetin merkityksen sosiaalialan työssä ja jäsentää tämän
käsitteen kautta ryhmien ja yhteisöjen toimintaa ja asemaa yhteiskunnassa. Opiskelija ymmärtää yhteisötaidetoiminnan
sosiaaliset ja kulttuuriset merkitykset sekä yhteisötaiteen erityisyyden sosiaalialalla.

Keskeinen sisältö: Yksilön ja ryhmän kulttuurinen ja etninen identiteetti. Sosiaalipedagoginen työ monikulttuurisissa
yhteisöissä. Kulttuuripolitiikka yhtenä sosiaalialan työn lähtökohtana. Taide ja kulttuuri suhteessa yhteisöön, taiteen
demokratia ja sosiokulttuurinen innostaminen. Yhteisötaidetoiminnan kulttuuriset ja sosiaaliset merkitykset ja vaikuttaminen.

Edeltävät opinnot: Perusopinnot, kehitysprosessit ja niiden ohjaaminen, sosiaalipedagoginen asiakastyö ja
organisaatiokulttuurit ja työyhteisön toiminta.

Oppimateriaali: Bardy ym.: Taide tiedon lähteenä Von Delft, Community Art. Implications for Social Policy Jämsen (toim.),
Sosiaalialan ammattikorkeakoulupedagogiikka kokemassa Räsänen, Sillanrakentajat. Kokemuksellinen taiteen ymmärtäminen
Semi, Ihmetekoja kaapista löytyvillä esineillä Tuomikoski, Taide ja ihminen Hall, Identiteetti Liebkind, Me ja muut Freire,
Sorrettujen pedagogiikka Törmä, Kasvun mahdollisuus Muu jaettava ja sähköinen materiaali

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lukupiirityöskentelyyn. Tenttien ja oppimistehtävien
tulokset.

Arviointiasteikko: 1-5

HARJOITTELU

SS4034 Työyhteisöharjoittelu, 10 op

Osaamisalueet: Ammatillisen kasvun ja reflektoinnin taidot, kehittämistyön osaaminen, sosiaalialan työ yhteiskunnallisena
työnä, luovuuden taidot, opiskeluvalmiudet, palautteen käsittelytaidot, tutkimisen ja kehittämisen taidot, eettinen osaaminen,
yhteiskunnallinen uteliaisuus ja kulttuurinen sensitiivisyys, moniammatillinen työote

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy työyhteisön toimintaan osana organisaatiota, pohtii omaa toimintaansa osana
työyhteisöä, osaa käyttää soveltavia tutkimus- ja kehitystyön menetelmiä työn kehittämisessä.

Keskeinen sisältö: Työyhteisö organisaatiossa. Yksilönä työyhteisössä. Työn tutkiminen ja kehittäminen työyhteisössä.

Edeltävät opinnot: Perusopinnot, kehitysprosessit ja niiden ohjaaminen, sosiaalipedagoginen asiakastyö ja yhteisöt
sosiaalialan työssä, organisaatiokulttuurit ja työyhteisön toiminta ja menetelmäopinnot



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Harjoittelu, raportointi ja seminaarit yhteensä 267 tuntia.

Arviointiperusteet: Harjoitteluraportti, itsearviointi, harjoittelupaikan arviointi

Arviointiasteikko: 1-5

SS4035 Yhteisöprojektiharjoittelu / KV-harjoittelu, 12 op

Osaamisalueet: Ammatillisen kasvun ja reflektoinnin taidot, asiakastyön osaaminen, kehittämistyön osaaminen, sosiaalialan
työ yhteiskunnallisena työnä, luovuuden taidot, tiedonhankinnan- käsittelyn ja viestinnän perustaidot, kielitaito,
opiskeluvalmiudet, palautteen käsittelytaidot, tutkimisen ja kehittämisen taidot, eettinen osaaminen, mdian lukutaito ja
kriittinen ajattelu , yhteiskunnallinen uteliaisuus ja kulttuurinen sensitiivisyys, moniammatillinen työote

Osaamistavoitteet: Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi yhteisöprojektin aidossa toimintaympäristössä yhdessä
toimijoiden kanssa. Hän soveltaa tutkimuksen, yhteisötaiteen ja projektityön teoriaa ja menetelmiä. Harjoittelu toteutuu joko
Suomessa tai ulkomailla.

Keskeinen sisältö: Itsenäinen projektin suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi.

Edeltävät opinnot: Perusopinnot, kehitysprosessit ja niiden ohjaaminen, sosiaalipedagoginen asiakastyö ja yhteisöt
sosiaalialan työssä, organisaatiokulttuurit ja työyhteisön toiminta ja menetelmäopinnot. Projektiopinnot ja projekti 1-
harjoittelu.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yhteensä 320 tuntia. Koostuu harjoittelusta, seminaareista ja harjoittelun
raportoinnista.

Arviointiperusteet: Raportti, työpaikka-arviointi ja itsearviointi

Arviointiasteikko: 1-5

SS4040 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät
työympäristönä, 7 op

Osaamisalueet: Ammatillisen kasvun ja reflektoinnin taidot, asiakastyön osaaminen, sosiaalialan työ yhteiskunnallisena
työnä, luovuuden taidot, tiedonhankinnan- käsittelyn ja viestinnän perustaidot, opiskeluvalmiudet, moniammatillinen työote

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmiin ja niissä tehtävään työhön oman
harjoittelupaikkansa kautta. Opiskelija jäsentää harjoittelupaikan organisaation rakennetta, verkostoa ja sijaintia
palvelujärjestelmässä. Opiskelija paneutuu toimipaikassa tehtävän työn tavoitteisiin, eettisiin periaatteisiin, erilaisiin
työnkuviin sekä työssä vaikuttamisen mahdollisuuksiin.

Keskeinen sisältö: Ohjattu kenttäharjoittelu. Harjoittelukokemukset ja oma oppiminen, raportointi sekä itsearviointi.

Edeltävät opinnot: SS1197 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yhteensä 187 tuntia. Koostuu harjoittelusta, raportoinnista ja seminaareista.

Oppimateriaali: Harjoittelupaikkaan soveltuva kirjallisuus.

Arviointiperusteet: Raportti, harjoittelupaikan lähiohjaajan arviointi sekä itsearviointi.

Arviointiasteikko: Hyväksytty-hylätty-täydennettävä

SS4041 Ryhmäasiakas ja työnohjaus, 3 op

Osaamisalueet: Ammatillisen kasvun ja reflektoinnin taidot, asiakastyön osaaminen, opiskeluvalmiudet, palautteen
käsittelytaidot, eettinen osaaminen, moniammatillinen työote

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 vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa. Opiskelija pystyy
reflektoimaan ryhmän prosessia. Opiskelija saa valmiuksia hahmottaa omaa oppimistaan suhteessa ryhmään ja itseensä.
Opiskelija oppii hahmottamaan työnohjauksen avulla omaa ammatillista kasvuansa, jota reflektoi päiväkirjan avulla.

Keskeinen sisältö: Ryhmäprosessin teorioiden hahmottaminen, ryhmän suunnittelu ja ohjaaminen käytännössä, ryhmän
toiminnan arviointi ja raportointi, ryhmäprosessien ja oman ammatillisen kasvun reflektointi, työnohjauspienryhmät.



Edeltävät opinnot: SS4042 Yksilöasiakas ja työnohjaus, 4 op

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opiskelijan kokonaistyömäärä on 80 h. Kontaktiopetus 8 h, Harjoittelun suunnittelu:
20 h Harjoittelu: 12 kertaa 1,5 h = 20 h Työnohjauspienryhmät: 3 kertaa 2 h = 6 h. Harjoitteluraportti ja työnohjauksen
reflektointi 12 h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta: 14 h

Oppimateriaali: Myöhemmin ilmoitettava soveltuva kirjallisuus.

Arviointiperusteet: Ryhmän ohjaaminen, raportti ryhmäohjauksesta, aktiivinen osallistuminen työnohjaukseen

Arviointiasteikko: 1-5

SS4042 Yksilöasiakas ja työnohjaus, 4 op

Osaamisalueet: Ammatillisen kasvun ja reflektoinnin taidot, asiakastyön osaaminen, palautteen käsittelytaidot, tutkimisen ja
kehittämisen taidot, eettinen osaaminen

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää yksilöasiakasprosessia ja hahmottaa yksilöasiakkaan merkitystä osana sosiaalialan
työtä. Opiskelija syventää omaa ammatillista kasvuansa työnohjauksissa. Opiskelija saa valmiuksia yksilöasiakkaan kanssa
työskentelyyn käytännössä, osaa tukea ja olla vuorovaikutuksessa yksilöasiakkaan kanssa. Opiskelija pystyy reflektoimaan
työskentelyään työnohjauksissa. Opiskelija saa valmiuksia hahmottaa omaa oppimistaan suhteessa ryhmään ja itseensä.
Opiskelija oppii hahmottamaan työnohjauksen avulla omaa ammatillista kasvuansa, jota reflektoi päiväkirjan avulla.

Keskeinen sisältö: Laaja-alaisten vuorovaikutusteorioiden hahmottaminen, yksilöasiakkaan ohjaaminen käytännössä,
reflektointi ja työnohjauspienryhmät

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opiskelijan kokonaistyömäärä on 107 h Kontaktiopetus, luennot: 18 h Harjoittelun
suunnittelu: 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.

Oppimateriaali: Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin

Arviointiperusteet: yksilöasiakasohjaus ja raportti yksilöasiakasharjoittelusta

Arviointiasteikko: 1-5

SS4030 Asiakastyön harjoittelu, 9 op

Osaamisalueet: Ammatillisen kasvun ja reflektoinnin taidot, asiakastyön osaaminen, sosiaalialan työ yhteiskunnallisena
työnä, luovuuden taidot, tiedonhankinnan- käsittelyn ja viestinnän perustaidot, palautteen käsittelytaidot, tutkimisen ja
kehittämisen taidot, eettinen osaaminen, moniammatillinen työote

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää sosiaalialan asiakastyön teoria-käytäntö suhteen. Opiskelija ymmärtää sosiaalialan
asiakastyölle asetettavia tavoitteita ja käytettäviä menetelmiä sekä niiden merkitystä. Opiskelija saa kokemuksen sosiaalialan
toimintaympäristöissä tapahtuvasta tavoitteellisesta asiakastyöstä sekä ammatillisesta vuorovaikutuksesta ja oppii
käyttämään erilaisia sosiaalialan ammatillisia asiakastyön menetelmiä käytännössä.

Keskeinen sisältö: Sosiaalipedagoginen työ, asiakkaan asema, työmenetelmät, ammatillinen vuorovaikutus,
prosessiohjaaminen.

Edeltävät opinnot: Ammatillisen asiakastyön perusteet, sosiaalipedagogisen asiakastyön metodinen prosessi, luovat
menetelmät ammatillisen kasvun tukena, luova prosessi

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opiskelijalta vaadittava työaika 240 tuntia. Käytännön harjoittelu Itsenäinen
tiedonhankinta ja harjoittelun raportointi. Arviointi ja palaute.

Oppimateriaali: Harjoittelupaikassa tehtävään työhön liittyvä oheiskirjallisuus.

Arviointiperusteet: Harjoitteluraportti, itsearviointi, harjoittelupaikan arviointi.

Arviointiasteikko: 1-5
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