
 
 
 
 
Socca - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus, 
Heikki Waris-instituutti 
 

Käytännön opettaja sosiaalityön kehittäjänä 2016-2018  
(10 op ammatillinen täydennyskoulutus)  

 
Moduuli I (5 op, syksy 2016): Sosiaalityön opiskelijan käytännön oppimista edistävä ohjaus 
ja Moduuli II (5 op, syksy 2017): Sosiaalityön kehittyvä asiantuntijuus ohjaustaitoja 
syventäen 

 
Haluatko vahvistaa sosiaalityön asiantuntijuuttasi ja toimia samalla opiskelijoiden käytännön 
opettajana? Haluatko perehtyä uuteen tutkimukseen ja kehittää työtäsi?  
 
Koulutus on tarkoitettu pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla toimiville, kelpoisuusehdot 
täyttäville sosiaalityöntekijöille, jotka tekevät asiakastyötä, ja jotka ovat halukkaita toimimaan 
samalla Helsingin yliopiston sosiaalityön opiskelijan käytännön opettajana. Keskeistä 
koulutuksessa on oppimista edistävä ohjaus ja käytännön opetuksen nivoutuminen osaksi 
sosiaalityöntekijän työtä. Koulutus linkittyy pääkaupunkiseudun Praksis-toimintaan ja sen 
käytännön opettajaverkoston ylläpitämiseen.  

 
Koulutus on kaksiosainen. Moduuli I järjestetään syksyllä 2016 ja Moduuli II syksyllä 2017. 
Yhdessä nämä moduulit tuottavat pätevyyden toimia käytännön opettajana yliopisto-
opetuksessa. Moduuli I painottuu sosiaalityön käytännön opetukseen ja opiskelijan ohjaukseen. 
Moduuli II on luonteeltaan syventävä kokonaisuus, johon sisältyy oman työn tutkivaa 
kehittämistä. 
 



Moduuliin I ilmoittaudutaan 18.5. mennessä. Moduuliin II ilmoittaudutaan keväällä 2017. 

Moduuliin II osallistuminen edellyttää Moduuli I suorittamista. 

Moduuli I järjestetään 15.8.2016–16.12.2016  

Sisältö: 

Koulutus sisältää neljä ja puoli lähiopetuspäivää, asiantuntijaluentoja, kirjallisuuden lukemista 
ja tehtäviä sekä pari- ja reflektioryhmätyöskentelyä.  
 
Koulutus rakentuu seuraavista osioista: 
 

- Opiskelijan työnohjaus, arviointi ja tuki työpaikalla  
- 4,5 lähiopetuspäivää sisältäen reflektioryhmät 
- Kirjallisuus ja tehtävät  
- Lähiopetuspäivien välissä on kirjallisia välitehtäviä. 

 
Olennainen osa koulutusta on sosiaalityön opiskelijan ohjaaminen käytännön 
asiakastyössä Ammatilliset valmiudet (K3) -opintojaksolla! Opiskelijan ohjauksesta maksetaan 
palkkio (500€).  
 
Koulutus käynnistyy ennakkotehtävällä, joka lähetetään koulutukseen hyväksytyille 15.8. 
mennessä. 
 
Koulutuspäivät ovat (pidätämme oikeuden muutoksiin): 
 
pe 16.9.2016   Lähiopetuspäivä I: Orientaatio 
ti 11.10.2016  Lähiopetuspäivä II: Opiskelijan ohjaus ja vuorovaikutus 
pe 28.10.2016 Lähiopetuspäivä III: Ohjauksen pedagogisia kysymyksiä ja opiskelijan 

oppimisen arviointi 
pe 18.11.2016 Lähiopetuspäivä IV: Reflektioryhmä 
pe 16.12.2016 Lähiopetuspäivä V: Päätösseminaari 
 
Lähiopetuspäivät alkavat kahvitarjoilulla klo 8.30 ja päättyvät klo 16.00 paitsi 18.11, jolloin 
koulutus järjestetään klo 13–15.30.  
 
Koulutuksen oppimisalustana toimii Käytännön opettaja -koulutuksen ekstranet Soccan 
verkkosivuilla.  
 
Kurssinjohtajat ja asiantuntijaluennoitsijat 
 
VTT, Ritva Poikela ja kehittämispäällikkö VTT, Laura Yliruka. Asiantuntijaluennoitsijana muun 
muassa KT, dosentti, Vanhempi tutkija, Sanna Vehviläinen Työterveyslaitokselta ja sosiaalityön 
professori emerita Synnöve Karvinen-Niinikoski, Helsingin yliopisto. 
 
Hinta 
 
Koulutuksen hinta on 200 euroa. 
Koulutus järjestetään, mikäli osallistuja on 17. 



 
Hakeminen 
 
18.5.2016 klo 16.00 mennessä sähköisesti. Linkki hakulomakkeeseen. 
 
Info-tilaisuus koulutuksesta järjestetään 29.4.2016 klo 13–15 Pääkaupunkiseudun 
sosiaalialan osaamiskeskuksessa, Soccassa, Tukholmankatu 8, 6. krs. Tulo-ohjeet: 
http://www.socca.fi/yhteystiedot 
 
Tiedustelut 
 
Laura Yliruka 
Kehittämispäällikkö 
Socca - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus 
040 3361 002 
laura.yliruka(at)hus.fi 
 
Lisätietoja sähköisestä hakumenettelystä ja käytännön järjestelyistä 
 
Annikka Sinkkonen 
Projektisihteeri 
050 375 0591 
annikka.sinkkonen(at)hus.fi 
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