
AMMATILLISEN KOHTAAMISEN  
LÄHTÖKOHDAT JA PALVELUJÄRJESTELMÄ, 1. LK.  32 OP

Orientaatio korkeakouluopintoihin  2 op
Ammatillisen kohtaamisen eettiset lähtökohdat  12 op
Muuttuva yhteiskunnallinen  
toimintaympäristö ja sosiaalilainsäädäntö  5 op
Seurakunta toimintaympäristönä  5 op
Luovuus ja toiminnallisuus  
voimavarana ja ammatillisuutena  5 op
Ensiapu sosiaali- ja kirkon alan työympäristöissä 1 op
Valmentava ruotsi  2 op

OSALLISUUS JA OHJAUS, 2. LK.  31 OP
Ammatillinen ruotsi  3 op
Aikuis- ja nuorisososiaalityö  10 op
Perhetyö ja lastensuojelu  5 op
Sosiaalialan asiakastyön menetelmäosaaminen  5 op
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen  
teologiset perusteet I  5 op
Ammattialan kehittämistyön välineet I  3 op

ELÄMÄNKULKUJEN  
MONINAISUUS JA ASIAKASTYÖ, 3. LK. 29 OP

Ammattialan kehittämistyön välineet II  2 op
Elämänkulkujen moninaisuus  8 op
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen  
teologiset perusteet II  5 op
Harjoittelu 1 13 + 1 op
Työelämäjakso / harjoittelu asiakastyössä / hanketyössä

SOVELTAVA JA KEHITTÄVÄ AMMATILLISUUS, 4. LK.  30 OP
Digiosaaminen  4 op
Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden  
perusteet ammatillisessa työssä  5 op
Kirkon monikulttuurisuustyö ja  
kansainvälinen vastuu  5 op
Kirkon nuorisotyön asiantuntijuus  10 op
Ammatillinen englanti 3 op
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I  3 op

SOVELTAVA JA KEHITTÄVÄ ASIANTUNTIJUUS, 5. LK.  32 OP
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II  2 op
Sielunhoito ja hengellinen ohjaus  5 op
Seurakuntatyön kehittäminen  5 op
Harjoittelu 2  15 op
Kirkon nuorisotyön harjoittelu
Sosiaalialan suuntaavat opinnot  5 op

OSALLISTAVA KEHITTÄMINEN, 6. LK.  42 OP
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III  5 op
Kansalaisyhteiskunta ja järjestötyö  5 op
Asiakastyön ja palvelujärjestelmien  
kumppanuuslähtöinen kehittäminen  11 op
Harjoittelu 3  16 op
Työelämän kanssa tehtävä yhteistyöhanke tai projekti /  
harjoittelu Suomessa tai ulkomailla syventävän  
osaamisen mukaan 
Täydentävä ammatillinen osaaminen  5 op

KRIITTINEN YHTEISKUNTAOSAAMINEN  
JA VAIKUTTAMINEN, 7. LK.  14 OP

Hanke-, projekti- ja yrittäjyysosaaminen  4 op
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV  5 op
Ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja  5 op
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Kaikille aloille yhteiset opinnot

Alakohtaiset opinnot

Kirkolliset eriytyvät opinnot

Ammatilliset opinnot

Perusopinnot

Alakohtainen harjoittelu

Opinnäytetyö / oske

Sosiaalialan suuntaavat opinnot

Täydentävät ammatilliset opinnot
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Koulutuksen rakenne


	ORI0002A20S 	Orientaatio korkeakouluopintoihin �2 op
	AKE0012A20S 	Ammatillisen kohtaamisen eettiset lähtökohdat �12 op
	MUU0005A20S 	Muuttuva yhteiskunnallinen 
	toimintaympäristö ja sosiaalilainsäädäntö �5 op
	ENS0001A20S 	Ensiapu sosiaali- ja kirkon alan työympäristöissä �1 op
	RUO1002A20S 	Valmentava ruotsi �2 op
	RUO2003A20S 	Ammatillinen ruotsi �3 op
	AIK0010A20S 	Aikuis- ja nuorisososiaalityö �10 op
	PER0005A20S 	Perhetyö ja lastensuojelu �5 op
	SOS0005A20S 	Sosiaalialan asiakastyön menetelmäosaaminen �5 op
	DKT1005A20S 	Diakonian ja kristillisen 
	kasvatuksen teologiset perusteet I �5 op
	OSALLISTAVA JA TUTKIVA KEHITTÄMINEN (OSKE)

	AMM0103A20S 	Ammattialan kehittämistyön välineet I �3 op
	OSALLISTAVA JA TUTKIVA KEHITTÄMINEN (OSKE)

	AMM0202A20S 	Ammattialan kehittämistyön välineet II �2 op
	ELÄ0008A20S 	Elämänkulkujen moninaisuus �8 op
	DKT2005A20S 	Diakonian ja kristillisen 
	kasvatuksen teologiset perusteet II �5 op
	HAR1014A20S 	Harjoittelu 1 �14 op
	DIG0004A20S 	Digiosaaminen �4 op
	OSALLISTAVA JA TUTKIVA KEHITTÄMINEN (OSKE)

	KEH0103A20S 	Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I �3 op
	MMK0005A20S 	Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden 
	perusteet ammatillisessa työssä �5 op
	KNA0010A20S 	Kirkon nuorisotyön asiantuntijuus �10 op
	ENG0003A15S 	Ammatillinen englanti �3 op
	Sosiaalialan suuntaavat opinnot �5 op
	OSALLISTAVA JA TUTKIVA KEHITTÄMINEN (OSKE)

	KEH0202A20S 	Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II �2 op
	SIE0005A20S 	Sielunhoito ja hengellinen ohjaus �5 op
	HAR2315A20S 	Harjoittelu 2: Kirkon nuorisotyön harjoittelu �15 op
	SEU0005A20S 	Seurakuntatyön kehittäminen� 5 op
	OSALLISTAVA JA TUTKIVA KEHITTÄMINEN (OSKE)

	KEH0305A20S 	Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III �5 op
	KAN0005A20S 	Kansalaisyhteiskunta ja järjestötyö �5 op
	ASP0011A20S 	Asiakastyön ja palvelujärjestelmien 
	kumppanuuslähtöinen kehittäminen �11 op
	Täydentävä ammatillinen osaaminen �5 op

	HAR3016A20S 	Harjoittelu 3 �16 op
	HAR3116A20S 	Työelämän kanssa tehtävä yhteistyöhanke 
	tai projekti / harjoittelu Suomessa tai 
	ulkomailla syventävän osaamisen mukaan �16 op
	HAN0004A20S 	Hanke- projekti- ja yrittäjyysosaaminen �4 op
	OSALLISTAVA JA TUTKIVA KEHITTÄMINEN (OSKE)

	KEH0405A20S 	Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV �5 op
	AJA0005A20S 	Ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja �5 op

