
 
Harjoittelupolku: sosionomi (AMK)            12.2.2016/PN 
1 opintopistettä (op) harjoittelua on yhtä kuin 26,6 tuntia (t) 

 Sosionomi (AMK) 210 op 

3. lukukausi 
Suomessa tai 
ulkomailla 
 

HAR1020A15S HARJOITTELU 20 op 
Sosiaaliohjauksen perusharjoittelu 
 
HAR1118A15S Työelämäjakso/ harjoittelu asiakastyössä / 
hanketyössä 18 op                                           
 
HAR1202A15S Työohjaukselliset pienryhmät ja 
ammatillisuuden kriittinen reflektio 2 op 
 
Aikuis- ja nuorisososiaalityön toimintaympäristöt, sosiaalisen 
kuntoutuksen toimintaympäristöt, lastensuojelu, 
lastensuojelun perhetyö (kansalaisyhteiskuntatoiminta, 
järjestöt, matalan kynnyksen toimipisteet, kuntien, yksityisen 
ja järjestöjen toteuttama, Diakin hankkeet ja projektit) 

18 op + 2 op x 26,6 = 532 t 
38h/viikko = yhteensä 14 viikkoa sisältäen 
työnohjaukselliset pienryhmäohjaukset ja 
ammatillisen kriittisen reflektion. 
 
Kirkon kelpoisuutta suorittavilla 
harjoittelujakso (13 + 2 op) x 26.6 t  = 399 t 
≈ 11 viikkoa 
 
Jos harjoittelu suoritetaan muulloin kuin 
opsin tai opintojakson toteutuksen 
mukaisena ajankohtana harjoittelu on 13 
vkoa ja lisäksi tehdään 2 op:n tehtävä työn-
ohjauksellisesta pienryhmätyöskentelystä ja 
ammatillisesta kriittisestä reflektiosta. 

5. lukukausi 
Suomessa tai 
ulkomailla 
 

HAR2020A15S HARJOITTELU 20 
Sosiaalialan suuntaavien opintojen harjoittelu 
 
HAR2118A15S Työelämäjakso/harjoittelu asiakastyössä / 
hanketyössä/pedagoginen harjoittelu LTO 18 op 
 
HAR2202A15S Työohjaukselliset pienryhmät ja 
ammatillisuuden kriittinen reflektio 2 op 
 
Harjoittelu toteutuu opiskelijan valitseman suuntaavien 
opintojen mukaisissa toimintaympäristöissä.  

18 op + 2 op x 26,6 = 532 t 
38 t/viikko = yhteensä 14 viikkoa sisältäen 
työnohjaukselliset pienryhmäohjaukset ja 
ammatillisen kriittisen reflektion. 
 
Jos harjoittelu suoritetaan muulloin kuin 
OPSin tai opintojakson toteutuksen 
mukaisena ajankohtana harjoittelu on 13 
vkoa. Lisäksi tehdään 2 op:n tehtävä työn-
ohjauksellisesta pienryhmätyöskentelystä ja 
ammatillisesta kriittisestä reflektiosta. 

6.–7. 
lukukausi 
Suomessa tai 
ulkomailla 

HAR3018A15S HARJOITTELU   
Sosiaalialan syventävä harjoittelu           
 
HAR3118A15S Työelämän kanssa tehtävä yhteistyöhanke tai 
projekti/harjoittelu syventävän osaamisen mukaan 18 op 
(aikuissosiaalityössä, lastensuojelu- ja perhetyössä, 
varhaiskasvatuksessa, mielenterveys - ja päihdetyössä, 
gerontologisessa sosiaalityössä, vammaistyössä, 
kansainvälisyystyössä/kehitysmaatyössä, sosiaalialan 
monikulttuurisessa työssä) 
 
Harjoittelu suoritetaan sellaisessa toimintaympäristössä, joka 
tukee opiskelijan ammatillisen osaamisen syventämistä, 
opinnäytetyötä ja työllistymistä. 

 
18 op 
479 t 

(38 t/viikko = 
noin 13 viikkoa) 

Harjoittelut 
yhteensä 

Sosionomikoulutuksen harjoittelun kokonaismäärät 
Lukukaudet on merkitty OPSin mukaan opintojaan 
suorittaville 

20 op (15 op kirkon alan kelpoisuus) 
20 op  
18 op 

Harjoittelua 
koskevat 
Diakin 
tutkinto-
säännön 
määräykset 

20§ Opiskelija, joka ei ole suorittanut harjoitteluaan hyväksytysti, ei voi ilman erityisperusteluja aloittaa 
seuraavaa harjoittelua. Vastaavasti opiskelijalta, joka ei ole suorittanut hyväksytysti edellisen lukukauden 
opintoja, voidaan evätä oikeus suorittaa seuraavaa harjoittelua. Harjoittelu voidaan suorittaa myös 
lukukauden ulkopuolella HOPSin mukaisesti noudattaen Diakin harjoitteluohjeita. 
26§ Varhaiskasvatuksen pedagoginen harjoittelu samoin kuin muiden sosiaalialan suuntaavien opintojen 
harjoittelu voi toteutua vasta, kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti vähintään puolet jakson 
teoriaosuudesta. 
27§ Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 

 


