HARJOITTELUPAIKKA
TAI OPINNÄYTEAIHE
HAUSSA? OPISKELIJA,
HALUAMME SINUT
HANKKEESEEN!

?

Oletko kiinnostunut nuorten
hyvinvoinnista? Haluaisitko
päästä tekemään töitä
vammaisalalla? Kiinnostaako
monikulttuurisuus? Kaipaatko
lisää kokemusta tulkkausalalta?
Diakin hankkeissa pääset kokeilemaan alasi
töitä uudesta näkökulmasta ja osallistumaan
ainutlaatuisiin projekteihin.

?

?

MITÄ VOIN TEHDÄ
HANKKEESSA?

MITÄ PITÄÄ
OSATA?

MITEN PÄÄSEN
MUKAAN?

Hankkeet tarjoavat
mahdollisuuksia niin
opinnäytetöissä kuin
työharjoitteluissakin kaikilla
Diakin koulutusaloilla.
Opiskelijat voivat olla
mukana hankkeissa monin
eri tavoin.

Hankkeissa ei tarvita
aiempaa työkokemusta,
vaan etsimme Diakin
opiskelijoita, juuri sinua!
Hankkeet tarjoavat
mahdollisuuksia
opintojensa eri vaiheessa
oleville opiskelijoille.

Tutustu hankkeisiin ja
niiden työnkuviin oheisesta
tarjonnasta. Kun löydät kiinnostavan mahdollisuuden,
ota yhteyttä mainittuun
yhteyshenkilöön osoitteella
etunimi.sukunimi@diak.fi
niin jatketaan siitä!

Hankkeet toteutetaan ulkopuolisella rahoituksella,
kuten Euroopan sosiaalirahaston, STEAn tai eri
ministeriöiden rahoituksella. Diakissa hankkeet
painottuvat sosiaali- ja terveysalalle, kirkon alalle sekä
tulkkauksen ja kommunikaation aloille.

SEURAAVILLA SIVUILLA
NÄET VUODEN 2021
TARJONTAA HANKKEISSA
DIAKIN OPISKELIJOILLE

Tiesitkö, että Diakissa
toteutetaan vuosittain
noin 60 hanketta
yhdessä eri kumppaniorganisaatioiden kanssa!

LISÄTIETOJA LÖYDÄT MYÖS NETTISIVUILTA:
diak.fi/opiskelu/yleista-tietoa-opiskelusta/opiskelijat-oppimassa-diakin-hankkeissa

HANKE

OPISKELIJALLE

CO-HAPPINESS - HAPPY AND
SAFE IN A COMMUNITY

KEVÄT 21 HARJOITTELU:

Hanke ennaltaehkäisee lasten hyväksikäyttöä
ja kaltoinkohtelua sekä lisää tietoisuutta
aiheeseen liittyvistä kysymyksistä. Hankkeeseen
osallistuu toimijoita kuudesta Euroopan maasta.
Hankekumppanit pyrkivät kehittämään uusia
menetelmiä ja toimintamalleja ilmiön torjuntaan
ja ennaltaehkäisyyn.

-

OPINNÄYTETYÖAIHE:

Hanna Dombret
hanna.dombret@diak.fi

HANKE

OPISKELIJALLE

YHTEYSTIEDOT

-

YHTEYSTIEDOT
NETTISIVUT

co-happiness.eu

SYKSY 21 HARJOITTELU:
YHTEYSHENKILÖ

Lasten kaltoinkohtelun ehkäiseminen.

KEVÄT 21 HARJOITTELU:

DiakOppi

Tulkkaus, käännös ja kommunikaatioohjaus ja opetusharjoittelu.

NETTISIVUT

diak.fi/tyoelamapalvelut/
tulkkauspalvelut/#136b89c7

SYKSY 21 HARJOITTELU:

DiakOppi mahdollistaa opiskelijoiden harjoittelun
tulkkeina, kommunikaatio-ohjaajina ja opettajina
työelämässä, vahvistaa sidosryhmäverkostoa,
asiakaskontakteja ja ylläpitää lehtoreiden
substanssiosaamista.

HANKE

DVINE - Holistic tools for
competence-based curricula
to promote Dignity in Vietnam
and Nepal

Tulkkaus, käännös ja kommunikaatioohjaus ja opetusharjoittelu.
YHTEYSHENKILÖ
OPINNÄYTETYÖ:

Satu Holm
satu.holm@diak.fi

OPISKELIJALLE

YHTEYSTIEDOT

Opinnäytetyöaiheet mahdollisia.

KEVÄT 21 HARJOITTELU:

Etäosallistuminen hankkeen
toimintaan mahdollista.
SYKSY 21 HARJOITTELU:

NETTISIVUT

dvineproject.com

-

Hankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveysalan
koulutusta sekä korkeakoulutuksen
opetusmenetelmiä ja -välineitä Nepalissa ja
Vietnamissa.

OPINNÄYTETYÖ:

-

Ari Nieminen
ari.nieminen@diak.fi

HANKE

OPISKELIJALLE

YHTEYSTIEDOT

HYVINVOINTIA KORKEAKOULUOPINTOIHIN

YHTEYSHENKILÖ

KEVÄT 21 HARJOITTELU:

Harjoittelumahdollisuus.

NETTISIVUT

-

SYKSY 21 HARJOITTELU:

Harjoittelumahdollisuus.
Hankkeessa pilotoidaan hyvinvointia, opiskelua
tukevia sekä opintojen keskeyttämistä ehkäiseviä
toimenpiteitä Rovaniemen, Tornion, Kemin ja
Oulun alueella.

YHTEYSHENKILÖ
OPINNÄYTETYÖ:

Opinnäytetyöaiheet mahdollisia.

Miia Heininen
miia.heininen@diak.fi

HANKE

OPISKELIJALLE

YHTEYSTIEDOT

KEVÄT 21 HARJOITTELU:

EDUPAL - palliatiivisen
koulutuksen kehittäminen

Hankkeen toteuttama 5 op:n
opintojakso tarjolla YAMK-opiskelijalle
avoimen AMK:n kautta keväällä 2021.

NETTISIVUT

palliatiivisenkoulutuksenkehittaminen.fi/

SYKSY 21 HARJOITTELU:

Hankkeessa kehitetään palliatiivisen hoitotyön
ja lääketieteen koulutusta monialaisesti ja
työelämälähtöisesti.

YHTEYSHENKILÖ
OPINNÄYTETYÖ:

Piia Kekäläinen
piia.kekalainen@diak.fi

HANKE

OPISKELIJALLE

YHTEYSTIEDOT

LAATUHOIVA - Osaamisen ja
työhyvinvoinnin edistämisellä
parempaan tulokseen
hoivapalveluissa

KEVÄT 21 HARJOITTELU:

-

Harjoittelumahdollisuus.
NETTISIVUT

laatuahoivatyohon.fi
SYKSY 21 HARJOITTELU:

Harjoittelumahdollisuus.
OPINNÄYTETYÖ:

Hankkeen tavoitteena on työhyvinvoinnin, työn
laadun ja tuloksen parantaminen ikääntyvien
palveluja tarjoavissa hoiva-alan yrityksissä sekä
julkisen ja kolmannen sektorin ikäihmisten
palveluja tuottavissa yksiköissä. Osaamista,
työyhteisön voimavaroja ja työntekijöiden
osallisuutta vahvistamalla saavutetaan parempaa
hoidon laatua ja tuloksellisuutta.

HANKE

MIPA 2.0 Päihde- ja
mielenterveysjärjestöjen
tutkimusohjelma

Useita opinnäytetyömahdollisuuksia:
Työhyvinvoinnin kehittämisen
kysymykset liittyen yksilön ja koko
työyhteisön hyvinvointiin (psyykkinen,
fyysinen ja sosaalinen aspekti).
Työhyvinvointijohtamisen näkökulmat.
Asiantuntijuuden kehittämisen
näkökulmat. Verkostoitumisen ja
vertaistuen näkökulmat. Diakin
YAMK:n opiskelijapari tekee
hankkeessa opparin: Osallistavan
johtamisen osa-alueiden
toteutuminen organisaatiossa.

HANKE

NUORTEN DIGITAALISET
TUKIPOLUT - 3X10D

Pasi Tauriainen
pasi.tauriainen@diak.fi

OPISKELIJALLE

YHTEYSTIEDOT

KEVÄT 21 HARJOITTELU:

NETTISIVUT

Hankkeen kautta voidaan tiedustella
harjoittelumahdollisuutta hankkeen
toteuttajatahojen toiminnoissa eri
yhdistyksissä / säätiöissä.
SYKSY 21 HARJOITTELU:

Päätavoitteena on kehittää hankkeessa mukana
olevien järjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä
ja hyödynnettävyyttä. Tutkimustietoa tuotetaan
järjestöjen toiminnasta, läheisten hyvinvoinnista,
järjestöjen tarjoamasta osallisuudesta sekä
ehkäisevästä päihdetyöstä ja mielenterveyttä
edistävästä työstä.

YHTEYSHENKILÖ

Hankkeen kautta harjoittelu hankkeen
toteuttajatahojen toiminnoissa
mahdollinen lähinnä hallinnollisissa
tehtävissä eri yhdistyksissä / säätiöissä.

tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/mipa
tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/
jarjestotutkimusohjelma/jarjestojen_hanke

YHTEYSHENKILÖ

OPINNÄYTETYÖ:

Jari Helminen
jari.helminen@diak.fi

OPISKELIJALLE

YHTEYSTIEDOT

Hankkeen kautta harjoittelu hankkeen
toteuttajatahojen toiminnoissa
mahdollinen lähinnä hallinnollisissa
tehtävissä eri yhdistyksissä / säätiöissä.

KEVÄT 21 HARJOITTELU:

-

NETTISIVUT

nuortenpalvelupolut.fi/
SYKSY 21 HARJOITTELU:

Hankkeessa kehitetään digitaalinen
itsearviointitesti, jonka avulla nuori voi arvioida
elämäntilannettaan 10 elämänalueen kautta.
Itsearvion jälkeen nuori saa palautteen sekä
tietoa ja ohjausta tarkoituksenmukaisiin
tukipalveluihin.

Harjoittelumahdollisuuksia.
YHTEYSHENKILÖ
OPINNÄYTETYÖ:

Opinnäytetyömahdollisuuksia tarjolla,
aiheet sovitaan erikseen.

Reija Paananen
reija.paananen@diak.fi

HANKE

OPIN PORTAILTA
TYÖELÄMÄÄN SATAKUNNASSA
Hankkeessa tuetaan maahanmuuttaja- ja
romanitaustaisten sekä kansainvälisten tutkintoopiskelijoiden opintojen loppuvaiheita sekä
siirtymää työelämään. Hankkeessa vahvistetaan
myös työpaikkojen monikulttuurisuusosaamista
ja vaikutetaan asenteisiin.
HANKE

OSAAVA Osaamisella eteenpäin
varhaiskasvatuksessa
Hankkeessa kehitetään varhaiskasvatusalan
opiskelijoiden siirtymiä eri koulutusasteilta
toiselle sekä opinnoista työelämään. Lisäksi
edistetään varhaiskasvatusalan kiinnostavuutta
sekä miesten hakeutumista ja työllistymistä
alalle.
HANKE

OPISKELIJALLE

YHTEYSTIEDOT

KEVÄT 21 HARJOITTELU:

Harjoittelumahdollisuus, kokemus
monikulttuurisuustyöstä eduksi

NETTISIVUT

opinportailla.diak.fi

SYKSY 21 HARJOITTELU:

Hanke päättyy 31.12.21. Syyslukukauden
aikana on mahdollista tehdä lyhyt
harjoittelu.

YHTEYSHENKILÖ

OPINNÄYTETYÖ:

Anu Halonen
anu.halonen@diak.fi

OPISKELIJALLE

YHTEYSTIEDOT

KEVÄT 21 HARJOITTELU:

NETTISIVUT

Opinnäytetyömahdollisuuksia tarjolla,
aiheet sovitaan erikseen

Harjoittelumahdollisuus, kokemus
monikulttuurisuustyöstä eduksi
SYKSY 21 HARJOITTELU:

oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/
tki-ja-hanketoiminta/hankkeet?pn=W470&hhaku=&tila=3&kv=0&fos=&isc=&hankehakusana=&hakutoiminto=HAE.%20

Harjoittelumahdollisuus (tarkentuu)
YHTEYSHENKILÖ
OPINNÄYTETYÖ:

Laura Prokkola
laura.prokkola@diak.fi

OPISKELIJALLE

YHTEYSTIEDOT

Opinnäytetyömahdollisuuksia tarjolla,
aiheet sovitaan erikseen

KEVÄT 21 HARJOITTELU:

OSALLISUUS SUHTEESSA Osallistava johtaminen ja
hyvinvointi työyhteisössä

Harjoittelut mahdollisia etenkin
diakoni- ja diakonissaopintoihin.
Teemat työyhteisön
työhyvinvointiteemat ja oman
osaamisen johtaminen, sekä oman
ammattillisuuden ja osaamisen
vahvistaminen.

NETTISIVUT

-

SYKSY 21 HARJOITTELU:

Ks. ylempi kevät 21 harjoittelu.
Hankkeessa kehitetään seurakuntien
työhyvinvointia, vuorovaikutusta ja osaamista
Oulun seudulla. Työssä hyödynnetään digitaalisia
teknologioita asiantuntijoiden osaamisen ja
osaamisen johtamisen sekä henkilöstöhallinnon
järjestelmien ja ohjausprosessien kehittämisessä.

OPINNÄYTETYÖ:

HANKE

OPISKELIJALLE

Opinnäytetöiden mahdollisuus
esim. työhyvinvoinnin kehittämiseen
seurakunnassa, hiljaisen tiedon
siirtämiseen ja hyödyntämiseen,
työurajohtamiseen, digitaalisten
työkalujen hyödyntämiseen,
esimiestaitoihin, yhteiskehittämiseen,
tiimityöskentelyyn digitaalisesti ym.

KEVÄT 21 HARJOITTELU:

OSSI - Osaamista sijaishuoltoon

Harjoittelumahdollisuus.

YHTEYSHENKILÖ

Maire Vuoti
maire.vuoti@diak.fi

YHTEYSTIEDOT

NETTISIVUT

osaamistasijaishuoltoon.fi

SYKSY 21 HARJOITTELU:

Harjoittelumahdollisuus.
Päätavoitteena on parantaa lastensuojelun
sijaishuollon eri toimijoiden osaamista PohjoisPohjanmaalla.

OPINNÄYTETYÖ:

Opinnäytetyön aihe lastensuojelun
sijaishuoltoon liittyvä. Mahdollista
aloittaa vielä keväällä 2021.

YHTEYSHENKILÖ

Tarja Tuovinen-Kakko
tarja.tuovinen-kakko@diak.fi

HANKE

OPISKELIJALLE

YHTEYSTIEDOT

KEVÄT 21 HARJOITTELU:

OTE - Opiskelijat
työllistymistä edistävien
toimintatapojen kehittäjiksi
ammattikorkeakoulujen
henkilöstön rinnalle

Useita mahdollisuuksia: esim.
työelämäyhteistyön muotojen
rakentaminen opintojen aikana,
Erilaisten videotallenteiden
tuottaminen urasuunnittelun
tueksi. Tukea työnhakuun -pajojen
suunnittelua ja organisointia (esim.
työhaastattelun demonstraatioita).
Alumniyhteistyön mahdollisuudet
työllistymisen ja urasuunnittelun
tukena. Yrittäjyyden tukeminen
osana urasuunnittelua. Hankkeen
loppuseminaarin sisällöllinen
suunnittelu.

NETTISIVUT

ote.turkuamk.fi

SYKSY 21 HARJOITTELU:

Päätavoitteena on opiskelijoiden työllistymistä
tukeva toiminta, joka on mahdollisimman
paljon opiskelijoiden omista ideoista,
tarpeista ja toiminnasta lähtöisin.

HANKE

Hankkeen loppuseminaarin
suunnittelu ja toteutus yhdessä
hanketoimijoiden kanssa.
Monikanavaisen työnhaun ja
urasuunnittelun juurrutus Diakissa.
OPINNÄYTETYÖ:

YHTEYSHENKILÖ

Opinnäytteet mahdollisia, esim.
seuraavista teemoista: Yrittäjyys
urasuunnittelun ja työllistymisen
mahdollisuutena sote-alalla,
Yrittäjyyttä tukevat polut opintojen eri
vaiheissa

Heli Sipilä
heli.sipila@diak.fi

OPISKELIJALLE

YHTEYSTIEDOT

KEVÄT 21 HARJOITTELU:

RURAL MENTAL HEALTH

Kv-tapaamisen suunnittelu ja
toteutus mahdollista huhtikuussa
2021. Teemana hankkeeseen liittyvä
pilottikoulutus.

NETTISIVUT

ruralmentalhealth.eu

SYKSY 21 HARJOITTELU:

Päätavoitteena on tasoittaa kaupungin ja
maaseudun välistä eroa mielenterveyspalvelujen
saatavuudessa. Hanke vahvistaa tietoisuutta
mielenterveyteen liittyvistä tekijöistä, vähentää
mielenterveyteen liittyvää stigmaa sekä parantaa
mielenterveyspalveluihin pääsyä maaseudulla.
Hankkeen toteutukseen osallistuu sosiaalista
osallisuutta ja mielenterveyden edistämistä
painottavia eurooppalaisia järjestöjä.

-

OPINNÄYTETYÖ:

Päivi Niiranen-Linkama
päivi.niiranen-linkama@diak.fi

HANKE

OPISKELIJALLE

YHTEYSTIEDOT

SOKRA - Sosiaalisen
osallisuuden edistämisen
koordinaatiohanke

KEVÄT 21 HARJOITTELU:

Sokra kokoaa osallisuustyötä tekevät yhteen,
tutkii, tuottaa tietoa osallisuudesta, tukee
arviointia, vaikuttaa ja viestii. Rohkaisemme
tekoihin heikommassa asemassa olevien
osallisuuden puolesta. Diakin osahankkeessa
tavoitteena on varmistaa Itä- ja PohjoisSuomen sote-alueille yhtenäiset käytänteet
kaikkein huonoimmassa asemassa olevien
väestöryhmien osallisuuden vahvistamiseksi
ja palveluiden parantamiseksi.

YHTEYSHENKILÖ

-

-

SYKSY 21 HARJOITTELU:

NETTISIVUT

thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/
tutkimukset-ja-hankkeet/sokra

-

OPINNÄYTETYÖ:

Opinnäytetyöaihe tarjolla: Miten
Sokran asiakkaat ja kumppanit
kokevat Sokran toiminnan? Miten
osallisuus näkyy Itä-Suomen
kuntien toiminnoissa? Miltä alueesi
huono-osaisuustilanne näyttää
Sokran kehittämän karttasivuston
näkökulmasta: diak.fi/eriarvoisuus
Onko oman alueesi tilanteessa jotain
huolestuttavia erityispiirteitä, mistä
ne saattaisivat johtua, ja mitä asialle
voitaisiin tehdä?

YHTEYSHENKILÖ

Varpu Wiens
varpu.wiens@diak.fi

HANKE

OPIN PORTAILTA
TYÖELÄMÄÄN SATAKUNNASSA
Hankkeessa tuetaan maahanmuuttaja- ja
romanitaustaisten sekä kansainvälisten tutkintoopiskelijoiden opintojen loppuvaiheita sekä
siirtymää työelämään. Hankkeessa vahvistetaan
myös työpaikkojen monikulttuurisuusosaamista
ja vaikutetaan asenteisiin.

OPISKELIJALLE

YHTEYSTIEDOT

KEVÄT 21 HARJOITTELU:

Harjoittelumahdollisuus, kokemus
monikulttuurisuustyöstä eduksi

NETTISIVUT

opinportailla.diak.fi

SYKSY 21 HARJOITTELU:

Hanke päättyy 31.12.21. Syyslukukauden
aikana on mahdollista tehdä lyhyt
harjoittelu.

YHTEYSHENKILÖ

OPINNÄYTETYÖ:

Anu Halonen
anu.halonen@diak.fi

HANKE

OPISKELIJALLE

YHTEYSTIEDOT

SOTETIE, Sote-alan
ammattilaisen jatkuvan
oppimisen tiekartta

KEVÄT 21 HARJOITTELU:

Opinnäytetyömahdollisuuksia tarjolla,
aiheet sovitaan erikseen

-

SYKSY 21 HARJOITTELU:

NETTISIVUT

blogi.savonia.fi/sotetie/yhteystiedot-ja-toimijat/

-

OPINNÄYTETYÖ:

Päätavoitteena on vastata sosiaali- ja terveysalan
muuttuvaan osaamistarpeeseen, jonka
taustalla on sosiaali- ja terveydenhuollon
toimintaympäristön ja asiakkaiden
palveluntarpeen muutos. Sosiaali- ja terveysalan
yhteisen osaamisen rinnalla hankkeessa
parannetaan myös palvelujen asiakaslähtöisyyttä.

HANKE

Hankkeessa voi tehdä kirjallisia
oppimistehtäviä ja / tai opinnäytetyön
vuoden 2021 aikana esim.
seuraavista aiheista: Osaamisen
kehittämistarpeiden selvitys
tulevaisuusuusorientoineesti (mitä
osaamista tarvitaan esimerkiksi
vuonna 2025 ja 2030). Osaamistarpeita
voi jäsentää esimerkiksi kriisi- ja
traumatyön, perhetyön, lastensuojelun
sijaishuollon laitonhoidon,
vammaistyön ja vanhustyön
näkökulmista. Kirjallisten
oppimistehtävien / opinnäytetöiden
tekeminen soveltuu eritoten
sosionomi (AMK) -opiskelijoille.
OPISKELIJALLE

YHTEYSHENKILÖ

Jari Helminen
jari.helminen@diak.fi

YHTEYSTIEDOT

KEVÄT 21 HARJOITTELU:

TERVEENÄ ELÄKKEELLÄ

Toiminnallinen osallistuminen
pilotoitavien interventioden
toteuttamiseen

NETTISIVUT

xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/
terveena-elakkeella

SYKSY 21 HARJOITTELU:

Hankkeessa hyödynnetään yhteiskunnallista
markkinointia eläkkeelle siirtyvien
henkilöiden terveyden edistämiseksi.
Tavoitteena on, että nykyistä suurempi osa
yli 65-vuotiaista säilyttää mahdollisimman
pitkään hyvinvoinnin ja terveyden.

-

OPINNÄYTETYÖ:

Marina Steffansson
marina.steffansson@diak.fi

HANKE

OPISKELIJALLE

YHTEYSTIEDOT

YHTEYSHENKILÖ

-

KEVÄT 21 HARJOITTELU:

TULE NÄHDYKSI

-

NETTISIVUT

tulenahdyksi.diak.fi

SYKSY 21 HARJOITTELU:

Harjoittelumahdollisuus
Hankkeessa edistetään nuorten osallisuutta
soveltavan teatterin menetelmillä ja tuotetaan
nuorisoalan koulutukseen infopaketti soveltavan
teatetrin menetelmien hyödyntämisestä.

YHTEYSHENKILÖ
OPINNÄYTETYÖ:

Opinnäytetyöaihe tarjolla: Soveltavan
teatterin vaikutttavuus nuorisotyössä.

Mertsi Ärlig
mertsi.arlig@diak.fi

HANKE

TUOTTAVUUTTA HYVINVOINTIA
KOHENTAMALLA

OPISKELIJALLE
KEVÄT 21 HARJOITTELU:

Harjoittelumahdollisuus keväällä 2021
SYKSY 21 HARJOITTELU:

YHTEYSTIEDOT
NETTISIVUT

odl.fi/fi/odl_saatio/sosiaalinen_
kuntoutus/yhdistamo/

-

OPINNÄYTETYÖ:

Hankkeessa vahvistetaan Savonlinnan
seudun työikäisten elintapaohjausta, jotta
hyvinvointi ja terveys paranee, työkyky
kohenee ja työyhteisön tuottavuus lisääntyy.

Opinnäyte / kirjallisuuskatsauksen
tekeminen mahdollista. Aiheita
esimerkiksi: 1) Mitkä ovat
vaikuttavimmat keinot liikunnan
lisäämiseen työyhteisössä?
2) Kustannus-vaikuttavimmat
keinot liikunnan lisäämiseen
työantajan toimesta? 3) Älykellot ja
sovellukset (esim.Heiaheia) liikunnan
edistämisessä 4) Työhyvinvointi ja
tuottavuus 5) Liikunta ja työkyky.

HANKE

OPISKELIJALLE

VAVE - vammaisalan
vetovoima ja koulutuksen
kehittämineni

KEVÄT 21 HARJOITTELU:

Hankkeen tavoitteena on lisätä
kehitysvamma-alan vetovoimaa, vahvistaa
alan osaamista ja parantaa työvoiman
saatavuutta kehitysvamma-alalle.

HANKE

VETOVOIMAINEN KOTIHOITO –
tehdään hyvä arki yhdessä

-

SYKSY 21 HARJOITTELU:

YHTEYSHENKILÖ

Virpi Kuvaja-Köllner
virpi.kuvaja-kollner@diak.fi

YHTEYSTIEDOT

NETTISIVUT

vetoavammaisalalle.fi

Harjoittelumahdollisuus sekä Hankeja yrittäjyysosaaminen -opinnot tai
opinnollistaminen/vaihtiehtoinen
suoritustapa
OPINNÄYTETYÖ:

YHTEYSHENKILÖ

Opinnäytetyöt mahdollisia
esim. seuraavista teemoista:
hyvinvointiteknologia, kehitysvammaalan vetovoima, hengellinen toiminta
kehitysvamma-alalla.

Sari kautto
sari.kautto@diak.fi

OPISKELIJALLE

YHTEYSTIEDOT

KEVÄT 21 HARJOITTELU:

Harjoittelumahdollisuus loppukeväällä
2021 tai alkusyksyllä 2021.

NETTISIVUT

essote.fi/vetovoimainenkotihoito

SYKSY 21 HARJOITTELU:

Harjoittelumahdollisuus loppukeväällä
2021 tai alkusyksyllä 2021.
Päätavoitteena on vahvistaa kotihoidon
vetovoimaa kehittämällä henkilöstön
osaamista, työhyvinvointia, palveluprosesseja,
tiedolla johtamista ja viestintää EteläSavossa Essoten ja Pieksämäen alueilla.

OPINNÄYTETYÖ:

Opinnäytetöitä on mahdollista tehdä
hankkeen teemoista (kotihoidon
veto- ja pitovoima, työhyvinvointi,
osaaminen, työprosessien sujuvuus ja
tiedolla johtaminen). Hanke päättyy
31.12.2021.

YHTEYSHENKILÖ

HANKE

OPISKELIJALLE

YHTEYSTIEDOT

KEVÄT 21 HARJOITTELU:

YHDISTÄMÖ

-

Hanna Moilanen
hanna.moilanen@diak.fi

NETTISIVUT

odl.fi/fi/odl_saatio/sosiaalinen_
kuntoutus/yhdistamo/

SYKSY 21 HARJOITTELU:

Yhdistämö on oululaisten nuorten aikuisten
sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke.
Tavoitteena on kehittää alueellinen
palvelukokonaisuus nuorten osallisuuden
ja toimintakyvyn vahvistamiseksi. Aiheesta
järjestetään myös koulutusta.

Harjoittelumahdollisuus
YHTEYSHENKILÖ
OPINNÄYTETYÖ:

Opinnäytetöitä mahdollista tehdä
hankkeelle, aiheet sovitaan erikseen.

Marja Pinolehto
marja.pinolehto@diak.fi

