
 

 

 

 

Käytännön opettaja sosiaalityön kehittäjänä 2018-2020  
(10 op ammatillinen täydennyskoulutus) 

Moduuli I järjestetään 7.9.2018–14.12.2018 

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 ja yhdessä nämä moduulit tuottavat pätevyyden toimia käytännön opettajana 

yliopisto-opetuksessa.  

 Moduuli I Sosiaalityön opiskelijan käytännön oppimista edistävä ohjaus (5 op), syksy 2018 

 Moduuli II Sosiaalityön kehittyvä asiantuntijuus ohjaustaitoja syventäen (5 op), syksy 2019 

 

Moduuli I painottuu sosiaalityön käytännön opetukseen ja opiskelijan ohjaukseen ja moduuli II on 

syventävä kokonaisuus, johon sisältyy oman työn tutkivaa kehittämistä. Moduuliin II osallistuminen 

edellyttää Moduuli I suorittamista.  

Sisältö ja ajankohta 

 Opiskelijan työnohjaus, arviointi ja tuki työpaikalla (250 tuntia, korvaus 500 e) 

 4,5 lähiopetuspäivää sisältäen reflektioryhmät 

 Kirjallisuus sekä ennakko- ja välitehtävät  



 

Koulutuspäivät (pidätämme oikeuden muutoksiin): 

 Pe 14.9.2018 Lähiopetuspäivä I: Orientaatio  

 Pe 19.10.2018 Lähiopetuspäivä II: Opiskelijan ohjaus,  

vuorovaikutus ja käytännöt 

 Pe 26.10.2018 Lähiopetuspäivä III: Ohjauksen pedagogisia 

kysymyksiä ja opiskelijan oppimisen arviointi 

 Pe 9.11.2018 Lähiopetuspäivä IV: Reflektioryhmä 

 Pe 14.12.2018 Lähiopetuspäivä V: Päätösseminaari  

 

Lähiopetuspäivät alkavat kahvitarjoilulla klo 8.30 ja päättyvät klo 16.00 paitsi 9.11, jolloin koulutus 

järjestetään klo 13–15.30. Koulutus käynnistyy ennakkotehtävällä, joka lähetetään koulutukseen 

hyväksytyille 17.8. mennessä.  

Kouluttajat 

Kurssinjohtajat Synnöve Karvinen-Niinikoski, professori emerita, laillistettu sosiaalityöntekijä (Valvira) ja 

koulutussuunnittelija Jenika Heinonen, YTM, KM, laillistettu sosiaalityöntekijä (Valvira).  

Koulutuksen hinta 

Koulutuksen hinta on 220 euroa (+ ALV).  

Hakeminen 

30.4.2018 klo 16.00 mennessä sähköisesti. Linkki hakulomakkeeseen.  

Lisätietoja 

www.socca.fi/kaytannonopettajakoulutus 
 
Koulutuksen sisällöstä 
 
Jenika Heinonen 
Koulutussuunnittelija 
jenika.heinonen@hus.fi 
 
Sähköisestä hakumenettelystä ja käytännön järjestelyistä 

Annikka Sinkkonen 
Projektisihteeri 
050 375 0591  
annikka.sinkkonen@hus.fi 
 
 

”Hyvää ja positiivista oli oman 
tietopohjan päivittäminen, sisällöt 
saivat ajatteluprosesseja liikkeelle, 
ja reflektioryhmät tarjosivat 
loistavan vertaispohdinnan ja 
arvioinnin areenan. Koulutus 
synnytti ja syvensi sosiaalityön 
keskustelua työyhteisössä.”   

https://response.questback.com/hus/dioz6kkady
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