Saimaan ammattikorkeakoulu - SOSIONOMI (AMK) 210 op
Sosiaalialan eettinen osaaminen, asiakastyön osaaminen, sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen,
kriittinen ja osallistuva yhteiskuntaosaaminen, tutkimuksellinen kehittämisosaaminen ja johtamisosaaminen.

TUTKIVA KEHITTÄJÄ JA VAIKUTTAJA

4. vuosi

Syventävä harjoittelu 12 op
Työhyvinvoinnin edistäminen ja johtaminen sosiaalialalla 5
op

Hyvinvointiyrittäjyys, laatu ja markkinointi 3 op
Vapaasti valittavat opinnot 5 op

MONIALAISEN ASIAKASTYÖN OHJAAJA JA OMAN AMMATILLISEN KASVUN EDISTÄJÄ

3. vuosi

Pienen lapsen kasvun ja oppimisen tukeminen 5 op
Osallisuutta edistävä työelämäprojekti 5 op
Liikunnan, laulun ja leikin menetelmiä 5 op
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 10 op
Perhetyön ja lastensuojelun menetelmiä 5 op
Ikääntyneen asuminen ja hyvinvointi 5 op
Soveltavan taiteen menetelmiä 5 op

Opinnäytetyön suunnittelu 5 op
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 5 op
Sosiaalityön uudistuvat käytännöt 5 op
Mediaosaaminen 1 ja 2 5 op
Ammatillinen harjoittelu 2 12 op
Monikulttuurinen sosiaali- ja terveysala 3 op

ASIAKASTYÖN OSAAJA

2. vuosi

English Communication at Work 3 op
Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajatyö 3 op
Nuoriso- ja aikuissosiaalityö 5 op
Työelämän toiminta-alueet 2 5 op
Lapsen ja perheen hyvinvoinnin tukeminen 5 op
Perhe lastensuojelun asiakkaana 5 op
Vanhustyö 5 op

Ammatillinen harjoittelu 1 12 op
Verkostotyön menetelmät 1 ja 2 5 op
Mielenterveys- ja päihdetyö 6 op
Ratkaisukeskeiset ja yhteisölliset työmenetelmät 5 op
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 3 op

YKSILÖÖN, YHTEISKUNTAAN JA PALVELUJÄRJESTELMÄÄN PEREHTYJÄ

1. vuosi

Orientoivat opinnot 2 op
Hyvinvointiyhteiskunta ja sosiaaliturva 5 op
Asiantuntijuuden perusteet, oma kehittyvä ammatillisuus 5
op
Suomen kieli ja viestintä 3 op
Svenska i arbetslivet 3 op
Yksilön kehitys yhteisön jäsenenä 1-2 5 op
Luovat toiminnalliset menetelmät ja ryhmän ohjaaminen 5
op
Tiedon hankinta, arviointi ja raportointi 3 op

Asiakkaan oikeusturva ja dokumentointi asiakastyössä 3 op
Työelämän toiminta-alueet 1 5 op
Erityisen tuen tarpeet 6 op
Orientoiva harjoittelu 12 op
Ensiapu ja poikkeusolojen terveydenhuolto 3 op
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 3 op

SOSIONOMI (AMK), vuositeemat
4. Vuosi Tutkiva kehittäjä ja vaikuttaja

4. vuosi

Opiskelijalla on käytäntöpainotteista tutkimuksellista osaamista ja hän osaa tuottaa uutta tietoa.
Opiskelija syventää tutkivaa ja kehittävää työotettaan ja hänellä on valmiuksia johtamiseen ja
vaikuttamiseen sosiaalialan työssä.

3. Vuosi Monialaisen asiakastyön ohjaaja ja oman ammatillisen kasvun edistäjä

3. vuosi

Opiskelija osaa ohjata ja tukea tavoitteellisesti eri asiakasryhmiä ja toimia moniammatillisissa
työryhmissä ja verkostoissa. Opiskelija kehittyy oman ammatillisen toimintansa arvioinnissa.

2. Vuosi Asiakastyön osaaja

2. vuosi

Opiskelija ymmärtää sosiaalialan arvot työnsä lähtökohtana ja osaa luoda asiakkaan osallisuutta
tukevan ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen Opiskelija osaa soveltaa tietämystään
sosiaalialan asiakastyön teoreettisista työorientaatioista ja työmenetelmistä.

1. Vuosi Yksilöön, yhteiskuntaan ja palvelujärjestelmään perehtyjä

1. vuosi

Opiskelija perehtyy oppimisen ja asiantuntijuuden perusteisiin sekä ymmärtää yksilön sosiaalisten
toimintaedellytysten muotoutumisen ja yhteiskunnan rakenteiden välisen yhteyden. Opiskelija tuntee
hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tukevat palvelujärjestelmät.

