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Sosionomikoulutus 16S
Syksyllä 2016 alkavassa päivätoteutuksessa suuntaudutaan sosiaalipedagogiseen aikuistyöhön,
joka tuottaa valmiuksia laaja-alaisesti aikuisväestön kuntouttavaan työhön. Polku ei anna
kelpoisuutta asetuksen (608/2005) mukaisiin lastentarhanopettajan tehtäviin.
Keväällä 2017 alkavassa päivätoteutuksessa suuntaudutaan sosiaalipedagogiseen varhais- ja
nuorisokasvatukseen, joka tuottaa valmiuksia laaja-alaisesti esimerkiksi lastensuojelu- ja
perhetyöhön sekä koulukuraattorin työhön. Polku antaa kelpoisuuden lastentarhanopettajan
tehtäviin, mikäli opiskelija sisällyttää opintoihinsa kelpoisuuteen vaadittavat opinnot.
Tunnus

Nimi

1v 2v 3v 4v

STSOS16-1020 YDINOSAAMINEN
STSOS16-1021 PERUSOPINNOT
STSOS16-1022 Ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet

Op
yht
180
15
15

08AMPE3A

Ammatillinen osaaminen

0,5

ST00AX40

Asiantuntijaviestintä

3

3

ST00AY57

Informaatiolukutaito

1

1

08AMPE1

Osallistava taide itsetuntemuksen ja ryhmäytymisen välineenä 5

5

08AMPE2

Sosiaalipedagogiikan ja sosiaalialan asiakastyön perusteet

5

5

STSOS16-1023 AMMATTIOPINNOT
STSOS16-1024 Sosialipedagoginen kasvatus- ja ohjausosaaminen

0,5 1

190
15

08SOKA1

Ihmisen kasvu ja kehitys

5

5

08SOKA2

Kasvuympäristöt

5

5

08SOKA3

Kasvatus- ja ohjausosaaminen

5

5

STSOS16-1025 Hyvinvointipolitiikan muutossuunnat

15

08HYMU1

Yhteiskunnan muutos, sosiaalihuollon tehtävät ja haasteet

5

5

08HYMU2

Yksilönä yhteiskunnassa

5

5

ST00AV61

Human Rights

2

2

ST00AV62

Child´s Rights

ST00AV63

Englannin kieli ja viestintä

0
3

STSOS16-1026 Sosiaalista osallisuutta tukeva asiakastyö

3
15

08SOOS1

Sosiaalisen kuntoutumisen tukeminen

5

5

08SOOS2

Ryhmä- ja yhteisötason ohjaus

5

5

ST00AV64

Lääkehoito

2

2

ST00AY58

Ruotsin kieli, kirjallinen

1,5

1,5

ST00AY59

Ruotsin kieli, suullinen

1,5

1,5
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STSOS16-1027 Suuntaava opintopolku
STSOS16-1028 Sosiaalipedagoginen varhais- ja nuorisokasvatus

100
25

08VANU1

Varhaiskasvatus

0

08VANU2

Varhaiserityiskasvatus

0

08VANU3

Nuorisokasvatus

0

STSOS16-1029 Sosiaalipedagoginen aikuistyö

25

08AIPE1

Työelämäosallisuutta vahvistava toiminta

5

5

08AIPE2

Multicultural work

5

5

08AIPE3

Keskusteluja ikääntymisestä

5

5

08AIPE4

Voimavaraistavat menetelmät osallisuuden tukemisessa

5

5

0800BC79

Uudistuva sosiaaliohjaus

5

5

STSOS16-1030 Ammatillinen harjoittelu I
08SUHA1

15

Ammatillinen harjoittelu I

15

15

STSOS16-1031 Sosiaalipedagogisen muutostyön osaaminen

20

08MUOS1

Lastensuojelu

4

4

08MUOS2

Päihdetyö

4

4

08MUOS3

Mielenterveystyö

4

4

08VANU4

Perhetyö

4

4

ST00AX27

Muutostyön syventävä

4

4

STSOS16-1032 Ammatillinen harjoittelu II
08MUHA1

15

Ammatillinen harjoittelu II

15

15

STSOS16-1033 Hyvinvointipalvelujen kehittäminen

15

08OTYR

Otetta osaamiseen -yrittäjyysosaaminen

5

5

ST00AX22

Johtaminen, esimiestyö ja työyhteisöissä toimiminen

5

5

08TUKE

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

5

5

STSOS16-1034 Ammatillinen harjoittelu III
08SYHA1

15

Ammatillinen harjoittelu III

15

15

STSOS16-1035 Opinnäytetyö

15

08OPN1

Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 1

5

5

08OPN2

Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 2

5

5

08OPN3

Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 3

5

5

STSOS16-1036 TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
STSOS16-1037 Täydentävä osaaminen
STSOS16-1038 Vapaasti valittavat opinnot

STSOS16-1020 YDINOSAAMINEN: 180 op
STSOS16-1021 PERUSOPINNOT: 15 op
Moduulin osaamistavoitteet
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Tässä moduulissa saat työkaluja ammatillisiin viestintä- ja vuorovaikutustilanteisiin. Osaat kehittää
reflektointitaitojasi ja ottaa vastuuta omasta ja ryhmän oppimisesta. Moduulin jälkeen sinulla on
hallussasi sosiaalipedagogiikan ja sosiaalialan asiakastyön perusteet.

STSOS16-1022 Ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet: 15 op
Moduulin osaamistavoitteet
Tässä moduulissa saat työkaluja ammatillisiin viestintä- ja vuorovaikutustilanteisiin. Osaat kehittää
reflektointitaitojasi ja ottaa vastuuta omasta ja ryhmän oppimisesta. Moduulin jälkeen sinulla on
hallussasi sosiaalipedagogiikan ja sosiaalialan asiakastyön perusteet.
Moduulin sisältämät opintojaksot
- Ammatillinen osaaminen,1 op
- Asiantuntijaviestintä ja infomaatiolukutaito, 4 op
- Osallistava taide itsetuntemuksen ja ryhmäytymisen välineenä 5 op
- Sosiaalipedagogiikan ja sosiaalialan asiakstyön perusteet, 5 op

08AMPE3A Ammatillinen osaaminen: 1 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
•osaa ohjata omaa oppimistaan ja ammatillista kehittymistään

ST00AX40 Asiantuntijaviestintä: 3 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- tuottaa oikeakielistä, asiatyylistä, yleistajuista ja tutkimuksellista tekstiä
- suunnitella ja toteuttaa ohjetekstejä ja raportteja eri kohderyhmille
- yhdistää erilaisia ryhmätyön menetelmiä kokous- ja neuvottelutilanteissa

ST00AY57 Informaatiolukutaito: 1 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa:
- tunnistaa tiedontarpeensa ja tiedonhankinnan merkityksen opintojen eri vaiheissa
- arvioida tietoaineistoja lähdekriittisesti
- käyttää tietoa eettisesti
- hankkia opiskelussa tarvitsemaa tietoa tehokkaasti ja monipuolisesti
- hyödyntää opiskelussa tarvittavia erityyppisiä lähdeaineistoja ja palveluja

08AMPE1 Osallistava taide itsetuntemuksen ja ryhmäytymisen välineenä: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
•osaa reflektoida minuuttaan tutkivan ja osallistavan taiteen avulla
•osaa rakentaa ryhmän yhteisöllisyyttä
Sivu 3 / 13

Opetussuunnitelma

08AMPE2 Sosiaalipedagogiikan ja sosiaalialan asiakastyön perusteet: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
•osaa kuvata sosiaalipedagogisen ajattelun lähtökohtia
•osaa kuvata sosiaalialan arvoja ja ammattieettisia periaatteita
•osaa kuvata tavoitteellisen asiakastyön prosessin

STSOS16-1023 AMMATTIOPINNOT: 190 op
STSOS16-1024 Sosialipedagoginen kasvatus- ja ohjausosaaminen: 15 op
Moduulin osaamistavoitteet
Tämän moduulin sinulla on valmiuksia ohjata tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä
sekä tunnistaa erilaisten elämäntilanteiden merkitystä ihmisen kehityksen kannalta. Saat valmiuksia
tarkastella yhteisöjen kasvatuksellista merkitystä ja perustella omaa kasvatus- ja ohjausnäkemystäsi.
Moduulin sisältämät opintojaksot
- Ihmisen kasvu ja kehitys, 5 op
- Kasvuympäristöt, 5 op
- Kasvatus- ja ohjausosaaminen, 5 op

08SOKA1 Ihmisen kasvu ja kehitys: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
•osaa kuvata kasvun ja kehityksen eri vaiheet
•osaa kuvata erilaisia kehitys- ja persoonallisuusteorioita

08SOKA2 Kasvuympäristöt: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
•osaa analysoida yksilön kasvu- ja kehitysympäristöjä
•osaa tarkastella perheiden erilaisuutta
•osaa tarkastella perhettä yhteiskunnan perusrakenteena

08SOKA3 Kasvatus- ja ohjausosaaminen: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
• osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kasvatus- ja ohjaustoimintaa
• osaa analysoida kasvatus- ja ohjausnäkemystään

STSOS16-1025 Hyvinvointipolitiikan muutossuunnat: 15 op
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Moduulin osaamistavoitteet
Tässä moduulissa perehdyt asiakkaan hyvinvointia edistävään palvelujärjestelmään ja
sosiaaliturvaan sekä kunnallishallintoa ja sosiaalihuoltoa ohjaavaan lainsäädäntöön. Tunnistat
sosiaalista eriarvoisuutta ja siihen liittyviä tekijöitä. Osaat hyödyntää yhteiskunnallista lukutaitoa.
Moduulin sisältämät opintojaksot
- Yhteiskunnan muutos, sosiaalihuollon tehtävävät ja haasteet, 5 op
- Yksilönä yhteiskunnassa, 5 op
- Human Rights tai Child Rights, 2 op
- Englannin kieli ja viestintä, 3 op

08HYMU1 Yhteiskunnan muutos, sosiaalihuollon tehtävät ja haasteet: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
• osaa tunnistaa yhteiskunnalliset muutokset
• tuntee hyvinvointia edistävän palvelujärjestelmän ja sosiaaliturvan
• osaa käyttää sosiaalihuollon lainsäädäntöä

08HYMU2 Yksilönä yhteiskunnassa: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
•tunnistaa sosiaalista eriarvoisuutta
•hallitsee yhteiskunnallisen lukutaidon
•osaa käyttää kunnallishallinnon lainsäädäntöä

ST00AV61 Human Rights: 2 op
Osaamistavoitteet
The student is able
to develop his/her Human rights awareness

ST00AV62 Child´s Rights: 2 op
Osaamistavoitteet
The student is able
to develop his/her Child´s rights awareness

ST00AV63 Englannin kieli ja viestintä: 3 op
Osaamistavoitteet
The student is able
- to use expressions and vocabulary related to the field of social and health care
- to work in everyday written and oral communication situations
- to read and analyze professional English texts
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STSOS16-1026 Sosiaalista osallisuutta tukeva asiakastyö: 15 op
Moduulin osaamistavoitteet
Tämän moduulin jälkeen osaat kuvata tavoitteellisuuden ja osallisuuden merkitystä asiakastyössä.
Moduulissa laajennat osaamistasi ryhmätasoisen ohjaustoiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja
arvioinnissa. Perehdyt myös yhteisötason ohjaukseen. Osaat toteuttaa turvallista lääkehoitoa
sosiaalialan työssä.
Moduulin sisältämät opintojaksot
- Sosiaalisen kuntoutumisen tukeminen, 5 op
- Ryhmä- ja yhteisötason ohjaus, 5 op
- Lääkehoito, 2 op
- Ruotsin kieli, 3 op

08SOOS1 Sosiaalisen kuntoutumisen tukeminen: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
•osaa määritellä sosiaalisen kuntoutumisen
•osaa sosiaalialan asiakastyön dokumentoinnin perusteet
•osaa laatia asiakassuunnitelman

08SOOS2 Ryhmä- ja yhteisötason ohjaus: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
•osaa havainnoida, tunnistaa ja analysoida ryhmäilmiöitä
•osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ryhmänohjausta
•osaa käyttää osallisuutta tukevia menetelmiä

ST00AV64 Lääkehoito: 2 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
•osaa nimetä turvalliseen lääkehoitoon liittyviä periaatteita
•osaa nimetä lääkeaineiden vaiheet elimistössä sekä keskeiset vaikutusmekanismit
•tunnistaa tavallisimpien sairauksien hoidossa käytettäviä lääkeaineita, niiden vaikutuksia ja
haittavaikutuksia
•osaa lääkehoidon toteutuksen edellyttämän lääkelaskennan perusteet

ST00AY58 Ruotsin kieli, kirjallinen: 1.5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- lukea ja analysoida selkeitä ja yleiskielisiä oman ammattialansa tekstejä
- tuottaa yksinkertaista ja johdonmukaista oman ammattialansa asiatekstiä
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ST00AY59 Ruotsin kieli, suullinen: 1.5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa viestiä ruotsiksi asiakaspalvelutilanteen edellyttämällä tavalla

STSOS16-1027 Suuntaava opintopolku: 100 op
STSOS16-1028 Sosiaalipedagoginen varhais- ja nuorisokasvatus: 25 op
Moduulin osaamistavoitteet
Tässä moduulissa saat työkaluja kasvatuksellisen/ohjauksellisen vuorovaikutussuhteen solmimiseen
lasten, nuorten sekä heidän perheidensä kanssa. Osaat myös soveltaa osallistavia menetelmiä
lasten ja nuorten parissa tehtävässä työssä. Osaat arvioida lapsen ja nuoren yksilöllisiä tarpeita ja
huomioida monikulttuurisuutta varhais- ja nuorisokasvatuksessa. Harjaannut toimimaan
moniammatillisissa verkostoissa.
Moduulin sisältämät opintojaksot
- Varhaiskasvatus, 10 op
- Varhaiserityiskasvatus, 5 op
- Nuorisokasvatus, 10 op

08VANU1 Varhaiskasvatus: 10 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
•osaa edistää lapsen osallisuutta ja kuulluksi tulemista varhaiskasvatusympäristössä
•osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogista toimintaa varhaiskasvatuksessa
•osaa kuvata kasvatuskumppanuutta
•osaa toteuttaa luovaa toimintaa lapsiryhmille

08VANU2 Varhaiserityiskasvatus: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
•osaa arvioida lapsen erityisen tuen tarpeita
•osaa käyttää soveltuvia erityiskasvatuksen menetelmiä
•osaa ohjata erityisen tuen palvelujärjestelmiin
•osaa ohjata monikulttuurisia lapsia ja perheitä varhaiskasvatuksessa

08VANU3 Nuorisokasvatus: 10 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
•osaa tunnistaa ja arvioida nuorten voimavaroja ja tarpeita
•osaa soveltaa erilaisia asiakastyön lähestymistapoja ja työmenetelmiä
•osaa toteuttaa nuorten osallisuutta mahdollistavaa toimintaa
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STSOS16-1029 Sosiaalipedagoginen aikuistyö: 25 op
Moduulin osaamistavoitteet
Tämän moduulin jälkeen osaat tunnistaa ja arvioida asiakkaan voimavaroja ja tarpeita sekä erityisen
tuen tarpeita. Syvennät osaamistasi asiakkaiden osallisuutta mahdollistavan toiminnan
toteuttamisessa ja erilaisen asiakastyön lähestymistapojen ja työmenetelmien soveltamisessa.
Osaat soveltaa sosiaalityön ajankohtaista tutkimusta ja kehittämistyötä.
Moduulin sisältämät opintojaksot
- Työelämäosallisuutta vahvistava toiminta, 5 op
- Multicultural work, 5 op
- Keskusteluja ikääntymisestä, 5 op
- Voimavaraistavat menetelmät osallisuuden tukemisessa, 5 op
- Uudistuva sosiaaliohjaus, 5 op

08AIPE1 Työelämäosallisuutta vahvistava toiminta: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa tunnistaa ja arvioida asiakkaiden erityisen tuen tarpeita
- osaa jäsentää työelämäosallisuutta vahvistavaa palvelujärjestelmää
- osaa ohjata asiakaslähtöisesti kuntouttavalla työotteella

08AIPE2 Multicultural work: 5 op
Osaamistavoitteet
The student
•is able to use concepts of multiculturalism
• is able describe the aims, objectives and services of Finnish immigration policy
• is able analyze the position and needs of ethnic and other subculture groups
• is able support integration processes and culturally sensitive practices

08AIPE3 Keskusteluja ikääntymisestä: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
•osaa tunnistaa ikääntyvän yhteiskunnan erityispiirteitä
•osaa arvioida psykososiaalisen tuen tarvetta

08AIPE4 Voimavaraistavat menetelmät osallisuuden tukemisessa: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
•osaa tunnistaa ja arvioida asiakkaan voimavaroja ja tarpeita
•osaa soveltaa erilaisia asiakastyön lähestymistapoja ja työmenetelmiä
•osaa toteuttaa asiakkaiden osallisuutta mahdollistavaa toimintaa
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0800BC79 Uudistuva sosiaaliohjaus: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
•osaa soveltaa sosiaalialan ajankohtaista tutkimustietoa kehittämistoiminnassa
•osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja raportoida sosiaalialan kehittämistoimintaa

STSOS16-1030 Ammatillinen harjoittelu I: 15 op
Moduulin osaamistavoitteet
Tässä moduulissa syvennyt arvioimaan ja tunnistamaan asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita. Laajennat
osaamistasi tavoitteellisen asiakastyön/ pedagogisesti mielekkään toiminnan suunnittelussa,
toteuttamisessa ja arvioinnissa. Osaat soveltaa toiminnassa osallisuutta tukevia ja taidelähtöisiä
menetelmiä sekä ohjaus- ja neuvontatyön keskeisiä lähestymistapoja. Harjaannut toimimaan
moniammatillisissa verkostoissa. Osaat myös käyttää palvelujärjestelmää yksilön ja yhteisön
tukemisessa. Harjaannut arvioimaan omaa kasvatus- /ohjaustoimintaasi.

08SUHA1 Ammatillinen harjoittelu I: 15 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
•osaa havainnoida asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita
•osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioda tavoitteellista asiakastyötä/ pedagogisesti mielekästä
toimintaa
•osaa soveltaa osallisuutta tukevia ja taidelähtöisiä työmenetelmiä
•osaa perustella omaa kasvatus- ja ohjaustoimintaansa

STSOS16-1031 Sosiaalipedagogisen muutostyön osaaminen: 20 op
Moduulin osaamistavoitteet
Tämän moduulin jälkeen osaat tunnistaa sekä sosionomin ammatillisen osaamisen että tehtävät
muutostyön toimintaympäristöissä. Ymmärrät työn moniammatillisen luonteen. Osaat perustella
ennaltaehkäisevän työn merkityksen muutostyössä. Moduulin jälkeen sinulla on valmiuksia toimia
ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.
Moduulin sisältämät opintojaksot
- Lasten suojelu, 4 op
- Päihdetyö, 4 op
- Mielenterveystyö, 4 op
- Perhetyö, 4 op
- Muutostyön syventävä, 4 op

08MUOS1 Lastensuojelu: 4 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
•osaa käyttää ja soveltaa lastensuojelulakia
•osaa kuvata ammattieettisiä periaatteita lastensuojelussa
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•osaa kuvata ja vertailla lastensuojeluun liittyvää palvelujärjestelmää

08MUOS2 Päihdetyö: 4 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
•osaa kuvata päihteidenkäyttöä ja päihderiippuvuuteen liittyviä tekijöitä
•osaa havainnoida päihteisiin ja päihteidenkäyttöön liittyviä asenteita
•osaa kuvata ja vertailla päihdetyöhön liittyvää palvelujärjestelmää

08MUOS3 Mielenterveystyö: 4 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa kuvata mielenterveyteen liittyviä tekijöitä
- osaa ohjata asiakkaita ja läheisiä palveluihin
- osaa kuvata sosionomin ammatillista osaamista mielenterveystyössä

08VANU4 Perhetyö: 4 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
•osaa analysoida perhetyöhön liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
•osaa perusteella toimintaansa sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti
•kuvata arki- ja perhelähtöisyyttä toiminnan perustana

-

ST00AX27 Muutostyön syventävä: 4 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
•Osaa analysoida yhteiskunnallista huono-osaisuutta ja epätasa-arvoa tuottavia rakenteita ja
prosesseja
•Osaa arvioida omaa toimintaansa muutostyössä ammattieettisestä näkökulmasta
•Osaa soveltaa ammatillista osaamistaan muutostyön erilaisissa tilanteissa ja ottaa tarvittaessa
vastuun asiakas- ja palveluprosessin kokonaisuudesta

STSOS16-1032 Ammatillinen harjoittelu II: 15 op
Moduulin osaamistavoitteet
Tässä moduulissa harjaannut toimimaan sosiaalialan ammattilaisena muutostyössä ja ymmärrät
kasvatuksellisen ja ohjauksellisen työotteen merkityksen muutostyön prosessissa. Osaat tukea ja
ohjata tavoitteellisesti erilaisia asiakasryhmiä heidän arjessaan. Harjaannut toimimaan
yhteistyöverkostoissa ja osaat kuvata eettisen reflektion merkitystä sosiaalialan ammatillisessa
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työssä.
Moduulin sisältämät opintojaksot
Ammatillinen harjoittelu II 15op

08MUHA1 Ammatillinen harjoittelu II: 15 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
•osaa toimia ammatillisesti
•osaa tukea ja ohjata tavoitteellisesti erilaisia asiakasryhmiä heidän arjessaan
•osaa kuvata yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä
•osaa toimia yhteistyöverkostoissa

STSOS16-1033 Hyvinvointipalvelujen kehittäminen: 15 op
Moduulin osaamistavoitteet
Tässä moduulissa saadaan välineitä hyvinvointipalvelujen kehittämiseen. Moduulin suorittamisen
jälkeen pystyt kuvaamaan hyvinvointipalvelujen kehittämisen sisältöjä ja menetelmiä sekä
yrittäjämäistä toimintaa. Osaat soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä ammatillisessa
toiminnassa hyvinvointipalveluiden uudistamiseksi. Osaat myös soveltaa eettisen ja kestävän
kehityksen toimintaperiaatteita hyvinvointipalveluiden kehittämisessä.
Moduulin sisältämät opintojaksot
- Johtaminen, esimiestyö ja työyhteisössä toimiminen, 5 op
- Otetta osaamiseen - yrittäjyysosaaminen, 5 op
- Tutkimus- ja kehittämisosaaminen, 5 op
Johtaminen, esimiestyö ja työyhteisössä toimiminen, 5 op

08OTYR Otetta osaamiseen -yrittäjyysosaaminen: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- kuvata sisäistä, omaehtoista ja ulkoista yrittäjyyttä
- analysoida mitä yrittäjyys elämänstrategiana tarkoittaa ja merkitsee
- kuvata sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyttä ja sen ominaispiirteitä
- ideoida ja toteuttaa palvelumuotoilua
- kuvata hyvinvointipalveluiden tuotteistamisen ja palvelumuotoilun prosesseja.

ST00AX22 Johtaminen, esimiestyö ja työyhteisöissä toimiminen: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- selittää sosiaali- terveysalan normi- ja informaatio-ohjauksen merkitystä palveluiden
toteuttamisessa
- arvioida lähiesimiesten keinoja johtaa työyhteisöä
- arvioida kriittisesti omaa rooliaan työyhteisön toiminnassa
- arvioida laatutyökalun käyttöä ja sopivuutta työyhteisöjen kehittämisessä
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08TUKE Tutkimus- ja kehittämisosaaminen: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- toteuttaa kehittämistoimintaa tutkimuksellisella lähestymistavalla
- laatia opinnäytetyösuunnitelman
- työskennellä luotettavuuden ja eettisyyden periaatteiden mukaan tutkimus- ja
kehittämistoiminnassa
- kirjoittaa tieteellistyyppistä, argumentoitua ja oikeakielistä asiatekstiä
- arvioida lähdekriittisesti tekstiä ja tehdä lähdemerkinnät ohjeiden mukaan

STSOS16-1034 Ammatillinen harjoittelu III: 15 op
Moduulin osaamistavoitteet
Tässä moduulissa harjaannut soveltamaan ja syventämään osaamistasi sosiaalialan työssä. Osaat
arvioida omaa osaamistasi suhteessa sosiaalialan työkentällä tarvittavaan osaamiseen tulevan
työllistymisesi näkökulmasta.
Moduulin sisältämät opintojaksot
Ammatillinen harjoittelu III 15 op

08SYHA1 Ammatillinen harjoittelu III: 15 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
• syventää ja soveltaa ammatillista osaamistaan

STSOS16-1035 Opinnäytetyö: 15 op
Moduulin osaamistavoitteet
Tässä moduulissa keskitytään työelämän kehittämiseen. Moduuli koostuu opinnäytetyöstä ja
tavoitteena on että moduulin jälkeen osaat analysoida työelämän kehittämistarpeita sekä suunnitella
ja toteuttaa työelämän kehittämishankkeita. Moduulin jälkeen osaat hyödyntää erilaisia tietolähteitä
ja arvioida niitä kriittisesti suhteessa kehittämistehtävään.
Moduulin sisältämät opintojaksot
- opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 1
- opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 2
- opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 3

08OPN1 Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 1: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- arvioida kriittisesti työelämän kehittämistarpeita ja käyttää tarkoituksenmukaisia
kehittämismenetelmiä oman ammattialan kehittämiseksi
- suunnitella, toteuttaa, arvioida ja julkaista opinnäytetyön sekä raportoida sen oman alansa tutkivan
kirjoittamisen periaatteiden mukaan
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- soveltaa ja hyödyntää opinnäytetyön tuloksia (tietoa, palvelua, tuotetta) työelämän toiminnan
kehittämiseksi

08OPN2 Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 2: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- arvioida kriittisesti työelämän kehittämistarpeita ja käyttää tarkoituksenmukaisia
kehittämismenetelmiä oman ammattialan kehittämiseksi
- suunnitella, toteuttaa, arvioida ja julkaista opinnäytetyön sekä raportoida sen oman alansa tutkivan
kirjoittamisen periaatteiden mukaan
- soveltaa ja hyödyntää opinnäytetyön tuloksia (tietoa, palvelua, tuotetta) työelämän toiminnan
kehittämiseksi

08OPN3 Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 3: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- arvioida kriittisesti työelämän kehittämistarpeita ja käyttää tarkoituksenmukaisia
kehittämismenetelmiä oman ammattialan kehittämiseksi
- suunnitella, toteuttaa, arvioida ja julkaista opinnäytetyön sekä raportoida sen oman alansa tutkivan
kirjoittamisen periaatteiden mukaan
- soveltaa ja hyödyntää opinnäytetyön tuloksia (tietoa, palvelua, tuotetta) työelämän toiminnan
kehittämiseksi

STSOS16-1036 TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN: 30 op
Moduulin osaamistavoitteet
Täydentävä osaaminen rakentuu ammattia täydentävistä opinnoista sekä vapaasti valittavista
opinnoista (15+15 op).
Täydentävät ja vapaasti valittavat opinnot suuntaavat ja profiloivat opiskelijan osaamista ja ne
muodostuvat laaja-alaisesti, koulutusvastuut ylittävistä valinnaisista ammatillisista ja vapaasti
valittavista opinnoista.

STSOS16-1037 Täydentävä osaaminen: 15 op
Moduulin osaamistavoitteet
Opiskelija
• monipuolistaa ja täydentää ammatillista osaamistaan

STSOS16-1038 Vapaasti valittavat opinnot: 15 op
Moduulin osaamistavoitteet
Opiskelija
• monipuolistaa ja täydentää ammatillista osaamistaan
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