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YHTEISÖPEDAGOGI (AMK)
Järjestö- ja nuorisotyö
1. KOULUTUSLUPAUS
Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto. Tutkinto
vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia
kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaista ja kansallista viitekehystä
(taso 6).
Yhteisöpedagogitutkinnosta valmistuu arvostavan kohtaamisen ammattilaisia nuoriso- ja
järjestötyöhön sekä yhä moninaisempiin ammatillisiin toimintaympäristöihin yhteiskunnan
eri sektoreilla. Yhteisöpedagogi ymmärtää yhteiskunnan monimuotoisuutta ja kulttuurisuutta. Hän on aktiivinen, vastuullinen ja yhteisöllinen toimija, joka kehittää
toimintaympäristöissään myös erilaisia verkostoitumisen muotoja ja yhteiskunnallisen
vaikuttamisen kanavia. Yhteisöpedagogi tietää yksilön kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin
vaikuttavat tekijät sekä ehkäisevän työn merkityksen ja sovellusmahdollisuudet erityisesti
nuorten parissa tehtävässä työssä.
Yhteisöpedagogikoulutuksessa korostuu entistä enemmän työelämän tarpeista lähtevä
osaamisen kehittäminen, joka näkyy yhteisöpedagogin yhä laajenevissa monikulttuurisissa ja
kansainvälisissä toimintaympäristöissä sekä osaamisen kysynnässä. Opintojen aikana
opiskelija vahvistaa digitaalista työotettaan ja saa mahdollisuuden kehittää myös toimialan
erilaisia digitaalisia toimintaympäristöjä. Työelämälähtöinen oppiminen rakentuu
opiskelijan alkuvaiheen opinnoista lähtien, ja vuoropuhelu työelämän kanssa rakentuu ja
jalostuu osaamisen syvenemisen kautta erilaisiksi harjoitteluiksi ja projekteiksi sekä
innovaatiotoiminnaksi. Yhteisöpedagogin opinnot mahdollistavat yhä pidempien
harjoittelujaksojen suorittamisen kansainvälisissäkin toimintaympäristöissä.
Yhteisöpedagogi AMK -opinnot on suunniteltu niin, että opiskelija voi syventää osaamistaan
ja vahvistaa yksilöllistä ammattitaitoaan koko opintojensa ajan. Työelämään kytkeytyvässä
tutkimus- ja kehitystyössä opiskelija arvioi ja kehittää toimintamalleja yhteisöpedagogin
ammatillisissa toimintaympäristöissä yhdessä alan toimijoiden kanssa.

2. TUTKINNON OSAAMISTAVOITTEET
Yhteisöpedagogitutkinnon osaamistavoitteet kiinnittyvät yhteisöpedagogitutkinnon
ydinkompetensseihin, jotka ovat yhteisöllinen, pedagoginen, yhteiskunnallinen ja
kehittämisosaaminen. Näiden lisäksi painotus on vahvasti myös kansainvälisen osaamisen
edistämisessä. Opetussuunnitelman opintokokonaisuudet on kuvattu kompetenssiperustaa
tarkentaviksi kokonaisuuksiksi siten, että ne tekevät näkyviksi yhteisöpedagogin
ammatillisen osaamisen ytimet järjestö- ja nuorisotyöhön profiloituvassa tutkinnossa.
Opintojaksojen osaamistavoitteet syvenevät opintojen edetessä. Tutkinnon ja opintojen
perustana ovat Humakin strategiset vahvuusalueet "nuorisotyö ja yhteisöllisyys" sekä
"järjestötyö, yhteisöjen kehittäminen ja kotoutuminen".
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3. OPINTOJEN KULKU JA RAKENNE
Yhteisöpedagogin opinnot rakentuvat yleisistä opinnoista, ammatillisista opinnoista,
ammatillisesti syventävistä opinnoista sekä kehittämistoiminnan opinnoista. Opiskelija
täydentää osaamistaan lisäksi vapaasti valittavilla opinnoilla. Opetussuunnitelma rakentuu
laajemmista opintokokonaisuuksista, jotka rakentavat ja syventävät yhteisöpedagogin
osaamista.
Informaatiolukutaidon kehittyminen varmistetaan läpi opintojen siten, että opintojen
alkuvaiheessa perehdytään tiedonhankinnan perustaitoihin, tiedon kriittiseen arviointiin ja
eettiseen käyttöön. Opintojen keskivaiheessa oppimistehtävissä korostuu tietolähteiden
monipuolinen käyttö ja tiedontarpeen arviointi osana oppimiskokemusten reflektointia.
Opiskelijat keskittyvät tiedon rakenteluun ja tuottamiseen keskustellen erilaisten
tiedonlähteiden kanssa. Opintojen päättövaiheessa opiskelijalta edellytetään sujuvaa ja laajaalaista taitoa hankkia ja käyttää tietoa osana kehittämistoimintaa. Opiskelija perehtyy ja
toimii erilaisissa työelämän informaatioympäristöissä.
Yleiset opinnot: Yhteisöpedagogin opinnot aloitetaan Humakin yleisillä opinnoilla.
Opiskelija saa pedagogiset valmiudet opiskeluunsa ja ymmärtää itseohjautuvuuden
merkityksen sekä oman vastuunsa opintojensa ja oman ammatillisen kasvun edistämisessä.
Opiskelija orientoituu ammattikorkeakouluopintoihin sekä yhteisöpedagogin ammatillisen
toiminnan perusteisiin.
Ammatilliset opinnot:
Yhteisöpedagogin ammatillisen toiminnan perusteissa rakennetaan pohja yhteisöpedagogin
ammatilliselle ajattelulle ja identiteettityölle sekä osaamisperusta toiminnalle järjestö- ja
nuorisotyön erilaisissa toimintaympäristöissä ja -verkostoissa. Hän kehittyy valmiuksissaan
toimia ammatillisissa tehtävissään myös vieraalla kielellä (ruotsi, englanti).
Pedagoginen ja yhteisöllinen toiminta antaa opiskelijalle valmiudet toimia erilaisissa ja
monimuotoisissa yhteisöissä, joissa opiskelija oppii yhteisöjen merkityksen yksilön kasvulle,
kehitykselle ja identiteetin rakentumiselle sekä osallisuuden ja toimijuuden vahvistumiselle.
Yhteiskunnallinen toiminta ja vuorovaikutus -opintokokonaisuus syventää opiskelijan
ymmärrystä yhteiskunnan monimuotoisuudesta ja erilaisten kulttuurien kohtaamisesta.
Ammatilliset opinnot mahdollistavat opiskelijan oppimisen aidoissa työelämän
toimintaympäristöissä ja/tai hanketyössä.
Ammatillisissa opinnoissa on kaikkien koulutusten (kulttuurituottaja-, tulkki- ja
yhteisöpedagogikoulutus) yhteisiä opintoja, jotka toteutuvat joko kahden tai kolmen
koulutuksen välisinä. Toteutusten sisällöt ja toimintaympäristöt voivat määrittyä
koulutuksittain eri painotuksin. Yhteiset ammatilliset opintojaksot ovat: Ihmisoikeudet ja
moninaisuuden kohtaaminen (5 op), Viestintä ja kommunikaatio-osaaminen (5 op),
Johtaminen ja työyhteisötaidot (5 op), Osallistava pedagogiikka (5 op), Taloussuunnittelu ja
-hallinto (5 op), Yrittäjyys (5 op), Yritystoiminnan perusteet (5 op) sekä Innovaatiotoiminta
(5 op). Yhteisöpedagogikoulutuksen osalta Innovaatiotoiminta-opintojakso sijoittuu
ammatillisesti syventävien opintojen alle.
Ammatillisesti syventävät opinnot:
Yhteisöpedagogi syventää osaamistaan ja kasvattaa asiantuntijuuttaan työskentelemällä
ammatillisia kehittymis- ja urasuunnitelmiaan palvelevissa kehittämistehtävissä. Opiskelija
perehtyy innovaatiotoiminnan muotoihin ja mahdollisuuksiin sekä erilaisten kansallisten ja
kansainvälisten verkostojen ja kumppanuuksien parissa työskentelyyn. Syventävien
opintojen aikana toteutuu kehittävä harjoittelu, johon myös opinnäytetyö voi luontevasti
kiinnittyä opiskelijan tutkimuksellista kehittämisosaamista todentaen.
Kehittämistoiminnan opinnot:
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Kehittämistoiminnan opinnoissa opiskelija oppii soveltamaan tutkimus- ja kehittämistyön
menetelmiä osallistavasti ja todellisiin työelämän tarpeista nouseviin kehittämistarpeisiin
vastaten. Opiskelija oppii tilaajalähtöisesti arvioimaan erilaisia toimintamuotojen ja rakenteiden kehittämistarpeita sekä etsimään niihin myös perusteltuja ratkaisuja yhdessä
kentän toimijoiden kanssa. Kehittämistoiminnan opinnot rakentavat perustan
yhteisöpedagogin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamisen vahvistumiselle aidoissa
työelämän toimintaympäristöissä, kehittämishankkeissa ja verkostoissa.
Vapaasti valittavat opinnot:
Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija vahvistaa omaa ammatillista osaamistaan tai
hankkii uusia näkökulmia ammatilliseen osaamiseensa. Vapaasti valittavia opintoja
opiskelija voi suorittaa oman etenemissuunnitelmansa mukaisesti opintojensa aikana.

Opetussuunnitelman visualisointi

Taulukkoon on merkitty *-merkillä koulutusten yhteiset opintojaksot
Taulukkoon on merkitty ∆-merkillä yhteisöpedagogikoulutuksen profiilien sisällöiltään yhteiset tai osin yhteiset opintojaksot

Järjestö- ja nuorisotyön kehittämiseen suuntavan yhteisöpedagogin (AMK) profiilin
taulukkoa luetaan alhaalta ylöspäin. Tutkinto koostuu yleisistä (10 op), ammatillisista (125
op), ammatillisesti syventävistä (30 op) ja kehittämistoiminnan (30 op) opinnoista. Yleisistä
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opinnoista ammatillinen kehittyminen (5 op) kiinnittyy opiskelijan kehittymistavoitteisiin
sekä ammatillisen kehittymisen osoittamiseen läpi opintojen (sähköinen portfolio). Vapaasti
valittavat opinnot (15 op) on kuvattu vertikaalisesti taulukon vasempaan reunaan.
Sijoittamisella halutaan kertoa, että vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi suorittaa läpi
tutkinnon.

4. KANSAINVÄLISYYS- JA
MONIKULTTUURISUUSOPINNOT
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuusopintojen tavoitteena on oppia toimimaan
kansainvälisessä, monikulttuurisessa toimintaympäristössä ja ymmärtää erilaisuuden,
globaalien haasteiden ja kestävän yhteiskunnan periaatteet. Opiskelija suorittaa
kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusopintoja yhteensä 30 op.
Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusopintoja voidaan suorittaa:

1) kansainvälisessä opiskelijavaihdossa Humakin partnerikorkeakoulussa
2) kansainvälisessä harjoittelussa ulkomailla tai kotimaassa monikulttuurisissa
ympäristöissä

3) intensiiviopintojaksoina, joita järjestetään yhteistyössä ulkomaisten partnerikoulujen
kanssa
4) ammattikorkeakoulun yhteisillä ja koulutuskohtaisilla opinnoilla (esim.
vieraskielinen opetus)
5) muissa kansainvälisissä ja/tai monikulttuurisissa ympäristössä ja hankkeissa sekä
kotimaassa että ulkomailla.
Opiskelijan jo toimiessa/työskennellessä kansainvälisessä ja monikulttuurisessa
ympäristössä näitä opintoja voidaan mahdollisuuksien mukaan opinnollistaa. Erilaisiin
kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusopintoihin voidaan yhdistää myös opinnäytetyön
tekeminen.
Vaihtoon lähteville Humak tarjoaa kansainvälisen vaihdon opintojakson (3 op), joka luetaan
osaksi kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusopintoja.
Yhteisöpedagogitutkinnossa opiskelija voi suorittaa kansainvälisyys- ja
monikulttuurisuusopintoja joko yhtäjaksoisesti tai kerryttäen. Ammatilliset harjoittelut
mahdollistavat pitkän harjoittelun kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä.
Pitkä harjoittelu ajoittuu parhaiten toisen opintovuoden kevääseen ja sitä seuraavaan
kesään. Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusopintoja on tarjolla läpi opintojen siten, että
ammatillisesti syvenevissä opinnoissa opiskelija perehtyy myös kansainvälisen ja
monikulttuurisen toiminnan kehittämiseen. Tähän voi luontevasti yhdistää vaihtojakson tai
kehittävän harjoittelun ja opinnäytetyön kansainvälisessä ja monikulttuurisessa
toimintaympäristössä.
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5. OPETUSSUUNNITELMA
YLEISET OPINNOT 10 op


Suositeltava ajankohta: 1. - 4. vuosi

Opintokokonaisuuteen kuuluu seuraavat opintojaksot:



Ammatillinen kehittyminen 5 op
Opiskeluvalmiudet 5 op

Tämän opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija kykenee kompetenssiperusteisesti
suunnittelemaan ja arvioimaan omaa oppimistaan sekä ammatillista kehitystään läpi
opintojen. Hän osaa laatia oman urasuunnitelmansa ja tehdä oman osaamisensa näkyväksi
sekä arvioida sitä. Opiskelija osaa laatia CV:n ja työhakemuksen. Opiskelija ymmärtää
vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitojen sekä verkostojen merkityksen oppimisessa ja
ammatillisessa kontekstissa. Opiskelija osaa jakaa osaamistaan muille opiskelijoille ja toimia
vertaismentorina opiskeluiden aikana.
Ammatillinen kehittyminen 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 kykenee itsensä johtamiseen, itseohjautuvuuteen ja vastuun ottamiseen opinnoistaan
ja työstään
 kykenee oman ammatillisen kasvunsa kompetenssiperusteiseen suunnitteluun ja
arviointiin
 kykenee osoittamaan osaamistaan
 käyttää vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitojaan opiskelu- ja työyhteisössään
 soveltaa ammattieettisiä periaatteita ja kestävää kehitystä toiminnassaan.
Sisältö:
Opiskelija laatii ammatillisen kehityksensä jatkuvana näyttönä sähköisen portfolion. Hän
valmistautuu ja osallistuu kehityskeskusteluihin sekä urasuunnitelmansa esittelyyn.
Opiskeluvalmiudet 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tietää Humakin pedagogiset yleisperiaatteet ja käytänteet sekä oppimiskäsitykset
 tiedostaa korkeakoulussa edellytettävät opiskeluvalmiudet
 osaa arvioida opiskelukykyään suhteessa alan korkeakouluvaatimuksiin
 osaa käyttää opiskeluun liittyvää tieto- ja viestintätekniikkaa sekä eri viestintäkanavia
ja toimia erilaisissa oppimisympäristöissä
 tunnistaa ammattialansa toimintaympäristöjä ja verkostoja.
Sisältö:
Opiskelija saa valmiudet valmennuspedagogiseen oppimiseen sekä tarvittaviin
oppimisympäristöihin ja -välineisiin. Hän tutustuu Humakin opiskelijakunnan (HUMAKOn)
toimintaan. Opintojen aikana perehdytään opiskelukyvyn osa-alueisiin, esteettömyyteen ja
oppimisvaikeuksiin liittyviin tukimuotoihin (mahdollinen sopeuttaminen tai
mukauttaminen).
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AMMATILLISET OPINNOT 125 op
AMMATILLISET KIELIOPINNOT 15 op
Ruotsi 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa aktiivisesti käyttää oman alansa sanastoa sekä suullisesti että kirjallisesti
 osaa viestiä moniammatillisissa työyhteisöissä sekä suullisesti että kirjallisesti
ruotsin kielellä
 osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä ammatillisissa tilanteissa ruotsin kielellä
 osaa toimia erilaisissa haastattelu- ja ohjaustilanteissa ruotsin kielellä
 selviytyy työnhausta ruotsiksi ja osaa esitellä toimintaympäristöään ja työtehtäviään
ruotsin kielellä
 osaa hankkia tietoa erilaisista ruotsinkielisistä oman alan lähteistä
 ymmärtää asiatyylin ja puhekielen eron ja osaa käyttää niitä asianmukaisesti.
Sisältö:
 kirjallinen ja suullinen viestintä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim.
raportointi, neuvottelut, puhelinkeskustelut, sähköposti, työnhaku)
 erilaiset ohjaus-, haastattelu- ja neuvontatilanteet
 oman alan tiedon hankinta ja hyödyntäminen ammattitaidon ylläpitämisessä.
Opintojakso toteutetaan jatkumona (2+3 op) opintojen alku- ja keskivaiheessa.
Englanti 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa aktiivisesti käyttää oman alansa sanastoa sekä suullisesti että kirjallisesti
 osaa viestiä moniammatillisissa työyhteisöissä sekä suullisesti että kirjallisesti
englannin kielellä
 osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä ammatillisissa tilanteissa englannin kielellä
 osaa toimia erilaisissa haastattelu- ja ohjaustilanteissa englannin kielellä
 selviytyy työnhausta englanniksi ja osaa esitellä toimintaympäristöään ja
työtehtäviään englannin kielellä
 osaa hankkia tietoa erilaisista englanninkielisistä oman alan lähteistä
 ymmärtää asiatyylin ja puhekielen eron ja osaa käyttää niitä asianmukaisesti.
Sisältö:
 kirjallinen ja suullinen viestintä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim.
raportointi, neuvottelut, puhelinkeskustelut, sähköposti, työnhaku)
 erilaiset ohjaus-, haastattelu- ja neuvontatilanteet
 oman alan tiedon hankinta ja hyödyntäminen ammattitaidon ylläpitämisessä.
Opintojakso toteutetaan jatkumona (2+3 op) opintojen keski- ja loppuvaiheessa
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Suomen kieli ja viestintä 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa arvioida omaa viestintäosaamistaan ja ymmärtää erilaisia vuorovaikutusta
luovia ja ylläpitäviä keinoja ja viestinnän prosesseja
 tietää ryhmäviestinnän perusteet ja yhteisöjen vuorovaikutustilanteiden piirteitä
 osaa antaa ja vastaanottaa palautetta tavoitteellisesti ja perustellen
 tietää asiatyylisen viestinnän piirteitä ja työelämän keskeisiä tekstilajeja niihin
kuuluvine kielenkäyttösuosituksineen
 tietää tieteellisen tekstin piirteet
 tunnistaa tiedontarpeet, osaa hakea ja paikantaa opintojen ja ammatillisen
kehittymisen kannalta keskeistä tietoa sekä käyttää ja arvioida tietoa kriittisesti ja
eettisesti.
Sisältö:
Opintojaksossa perehdytään viestinnän tekijöihin, ryhmäviestintään ja omaan
viestintäosaamiseen. Lisäksi sisältöön kuuluu myös asiatyylinen viestintä, tutkimusviestintä,
tiedontarpeiden tunnistaminen sekä tiedonhankinnan ja -hallinnan perusteet.

YHTEISÖPEDAGOGIN AMMATILLISEN TOIMINNAN PERUSTEET 10 op
Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op ∆
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tiedostaa ammattialansa arvoperustan ja ihmistyön eettiset lähtökohdat
 tuntee suomalaisen yhteiskunnan päätös-, palvelu- ja vaikutusjärjestelmät
 tunnistaa ammattialansa keskeiset tieteelliset lähtökohdat ja tietoperustan
 tietää yhteisöpedagogin tutkinnon ydinosaamisalueet
 tutustuu yhteisöpedagogin erilaisiin toimintaympäristöihin ja urapolkuihin.
Sisältö:
Opiskelija perehtyy yhteisöpedagogin työhön ja sijoittumismahdollisuuksiin ammatillisissa
toimintaympäristöissä. Opiskelija saa perustiedot yhteisöpedagogin tutkinnon taustalla
olevasta arvo- ja tietoperustasta sekä ammatillisen asiantuntemuksen ydinalueista.
Opintojakso rakentaa pohjan yhteisöpedagogin ammatilliselle ajattelulle ja identiteettityölle.
Yhteisöpedagogi järjestö- ja nuorisotyön osaajana 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 hahmottaa nuorisotyön historian, kehityksen ja nykytilan
 tiedostaa yhteisöpedagogin tehtävät ehkäisevässä työssä sekä lasten ja nuorten
hyvinvoinnin edistämisessä
 hahmottaa kansalaistoiminnan ja järjestötyön kehityksen ja nykytilan
 tietää kolmannen sektorin merkityksen yhteiskunnassa
 tuntee nuoriso- ja järjestötyötä ohjaavan keskeisen lainsäädännön.
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Sisältö:
Opintojaksolla rakennetaan tietoperustaa yhteisöpedagogin ammatilliselle toiminnalle
järjestö- ja nuorisotyön erilaisissa toimintaympäristöissä ja -verkostoissa.

YHTEISÖLLINEN JA PEDAGOGINEN TOIMINTA 30 op
Yhteisöpedagogiopintojen alusta alkaen opiskelija oppii työskentelemään erilaisissa ja
monimuotoisissa yhteisöissä. Opiskelija tiedostaa yhteisöjen merkityksen yksilön kasvulle ja
kehitykselle, identiteetin rakentumiselle sekä osallisuuden ja toimijuuden vahvistumiselle.
Opintojen edetessä opiskelija ymmärtää jatkuvan arvioinnin merkityksen yhteisöjen
kehittämistyössä. Yhteisöllisiä ilmiöitä tarkastellaan etenkin sosiologisessa,
sosiaalipedagogisessa ja sosiaalipsykologisessa viitekehyksessä. Opiskelija oppii
tunnistamaan ja arvioimaan yhteisöjen toimintaan vaikuttavia inhimillisiä tekijöitä, mikä
vahvistaa hänen sosiokulttuurista ymmärrystään käytännön työstä.
Opiskelija oppii yksilön, ryhmän ja yhteisöjen ohjaamiseen, kouluttamiseen sekä
kehittämiseen liittyvät ilmiöt. Yhteisöpedagogin keskeistä pedagogista osaamista ovat
arvostavan kohtaamisen taidot sekä vastuullinen ja tiedostava yhteisöllinen toimijuus.
Tutkinnossa perehdytään ehkäisevän, etsivän ja löytävän työn muotoihin sekä
erityiskasvatuksen mahdollisuuksiin nuorten kasvun ja kehityksen tukemisessa.
Pedagogisen osaamisen tietoperusta nojaa kasvatustieteelliseen, psykologiseen sekä
kasvatus-, kehitys- ja sosiaalipsykologiseen ajatteluun. Keskeistä on yksilön ja yhteisön
välisen vuorovaikutteisen suhteen ymmärtäminen. Ryhmiä ja yhteisöjä tarkastellaan
osallisuuden kokemuksia, toimijuutta ja oppimista mahdollistavina ja edistävinä
toimintaympäristöinä. Opiskelija oppii toimimaan valmentavalla työotteella yksilöiden ja
ryhmien ohjaajana ja fasilitaattorina. Opiskelija tutustuu opintojen aikana myös
sosiaalipedagogiikan ja kriittisen pedagogiikan soveltamiseen käytäntölähtöisessä
kehittämistyössä. Opiskelija oppii soveltamaan tavoitteellisia ja pedagogisesti perusteltuja,
osallistavia ja toiminnallisia menetelmiä erilaisissa toimintaympäristöissä. Opintojen
edetessä ammatillista tarkastelua syvennetään vahvistamalla opiskelijan ammattieettistä
ajattelua ja itsesäätelyvalmiuksia.

Valmentava työote 5 op ∆
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tietää valmentavan työotteen lähtökohdat ja ammatilliset sovellusmahdollisuudet
 tarkastelee ja kehittää yksilöiden ja ryhmien ohjaus- ja valmennustilanteita tavoiteja tarvelähtöisesti
 osaa huomioida valmennussuhteiden vastavuoroisuuden ja dialogisuuden
 suunnittelee, toteuttaa ja arvioi osallistavasti tavoitteellisen valmennustilanteen
alansa toimintaympäristössä
 tunnistaa omat vahvuutensa ja kehitystavoitteensa yksilöiden ja ryhmien
valmentajana.
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Sisältö:
Opiskelija saa omakohtaista kokemusta yksilön tai ryhmän valmentamisesta, dialogisesta
työskentelystä sekä vertaisvalmennuksesta opiskelijaryhmässä. Kokemuksia arvioidaan ja
reflektoidaan suhteessa valmentavaan työotteeseen, yksilön tai ryhmän tarpeisiin ja
tilanteeseen sekä valmennustilanteelle asetettuihin tavoitteisiin. Opintojakso sopii osin
työelämässä, yhteistyöprojektissa tai soveltuvassa TKI-hankkeessa suoritettavaksi.

Toimijuuden edistäminen 5 op ∆
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tietää erilaisia tapoja tutkia ja selittää yksilön toimintaa
 osaa käyttää toimijuuden ja osallisuuden edistämiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä
 perehtyy osallisuuden edistämisen yhteiskunnalliseen merkitykseen
 tuntee ehkäisevän työotteen merkityksen, lähtökohdat ja sovellusmahdollisuudet
yhteisöpedagogin erilaisissa työskentely-ympäristöissä
 osoittaa perehtyneensä johonkin yksilön hyvinvointia, osallisuutta ja toimijuutta
tukevaan työmuotoon järjestö- ja nuorisotyössä.
Sisältö:
Opintojaksolla painottuu psykologinen ja sosiaalipsykologinen lähestymistapa ihmisen
toiminnan, toimijuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset
tekijät huomioidaan tarkastelussa. Ydinkäsitteitä ovat subjektius, osallisuus, toimijuus,
ehkäisevä työ ja (mielen) hyvinvointi. Opintojakson aikana perehdytään ehkäisevään
työmuotoon tai TKI-hankkeeseen, jonka tavoitteena on yksilön sosiaalinen vahvistaminen
sekä osallisuuden, toimintakyvyn, (mielen) hyvinvoinnin ja työllistymisen edistäminen.
Yksilön kasvu ja kehitys 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tarkastelee kasvatusta suhteessa yksilön elämänkulkuun, kasvuun ja kehitykseen
 tietää yhteisöpedagogin ammatillisen toiminnan eettisen perustan
 tiedostaa kulttuurin ja yhteisöjen merkityksen yksilöiden kasvulle ja identiteetin
muotoutumiselle elämänkulun eri vaiheissa
 tunnistaa itsetuntoa, itsensä kehittämistä ja psyykkistä hyvinvointia tukevia
psykososiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä
 hahmottaa nuorisotyön kasvatuksellisena prosessina
 tietää yhteisöllisen ja kriittisen pedagogiikan lähtökohdat sekä niiden yhteyden
käytännön työhön ja yhteisöpedagogin ammatillisuuteen.
Sisältö:
Opintojaksolla opiskelija oppii tarkastelemaan ja arvioimaan yhteisöpedagogin tehtävää
yksilön suotuisan kasvun ja kehityksen mahdollistajana. Itsetuntemuksen, identiteetin ja
itsesäätelytaitojen kehittymistä tarkastellaan erilaisissa sosiaalisissa ja kulttuurissa
konteksteissa. Opiskelijat saavat kokemuksia sellaisista erityiskasvatuksen tai
psykososiaalisen tuen muodoista, joiden tavoitteena on tukea yksilön kasvua, kehitystä ja
hyvinvointia. Opintojaksolla tutustutaan myös ajankohtaisiin kasvun ja kehityksen
teemoihin, kuten esimerkiksi ylisukupolvisen toiminnan edistämiseen tai
sosiaalipedagogisen työotteen soveltamiseen erilaisissa konteksteissa.
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Osallistava pedagogiikka 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tietää oppimiskäsitykset ja niiden merkityksen pedagogisisille valinnoille
 oppii soveltamaan erilaisia pedagogisia menetelmiä kohderyhmä- ja
tavoitelähtöisesti
 tiedostaa arvostavan kohtaamisen merkityksen osana pedagogista toimintaa
 tuntee sosiaalipedagogiikan ja sosiokulttuurisen innostamisen perusperiaatteet ja
niiden erilaisia sovellusmahdollisuuksia
 osaa hyödyntää sosiodynaamista lähestymistapaa pedagogisessa toiminnassa
 hahmottaa ajattelun, tahdon, motivaation ja tunteiden merkityksen oppimisessa ja
muutoksessa.
Sisältö:
Pedagogista ja sosiaalipedagogista osaamista tarkastellaan yhteisöpedagogin
erityisosaamisena. Opiskelija saa kokemusta osallistavien ja toiminnallisten menetelmien
soveltamisesta valitsemassaan toimintaympäristössä. Opintojakson aikana opiskelija voi
valintansa mukaan perehtyä erityiskasvatukseen, sosiaalipedagogisiin toimintamuotoihin tai
monikulttuuriseen ohjaustyöhön.
Opintojakso on yhteisöpedagogi- ja tulkkikoulutusten yhteinen.
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tuntee henkilöstöresurssien ja osaamisen johtamisen käytäntöjä
 osaa arvioida eettisen johtamisen ja hyvän hallintotavan periaatteita
 tietää esimiestyöskentelyn vaatimukset ja johtamisen merkityksen yhteisön
toimintaan
 tunnistaa yhteisön toimintaa ja hyvinvointia edistäviä ja sitä haittaavia ilmiöitä
 osaa arvioida ja kehittää johtamistaan ja työyhteisötaitojaan monipuolisesti.
Sisältö:
Opintojakson aikana opiskelija vahvistaa yhteisötaitoihin, johtajuuteen ja esimiestyöhön
liittyvää ammatillista osaamistaan. Johtajuutta ja esimiestyötä tarkastellaan suhteessa
ammatillisten toimintaympäristöjen erityispiirteisiin ja muutoksiin.
Opintojakso on yhteisöpedagogi- ja kulttuurituotannon koulutusten yhteinen.
Yhteisöpedagogikoulutuksessa sisällöllinen painotus on myös pedagogisessa ja
yhteisöllisessä johtajuudessa.
Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tiedostaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja demokraattisen arvopohjan
merkityksen ammatillisen ajattelun ja toiminnan perustana
 hahmottaa minuutta ja toiseutta määrittäviä tekijöitä laaja-alaisesti
 kykenee ammatillisesti arvioimaan ja tiedostamaan suhdettaan moninaisuuteen
 tutustuu kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviseen työotteeseen
 osaa ottaa huomioon erilaisten yksilöiden ja ryhmien erityisyyden omassa
toiminnassaan
 pystyy toimimaan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kielellistä esteettömyyttä ja
osallisuutta edistävällä tavalla.
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Sisältö:
Opiskelijan tietoperusta yhteisöpedagogin ammatillisen toiminnan arvopohjasta ja
ammattieettisyydestä vahvistuu. Opintojakson aikana moninaisuutta tarkastellaan yksilö- ja
yhteisötasolla siten, että opiskelija saa laaja-alaisia valmiuksia ammatilliseen itsereflektioon
sekä moninaisuuden kohtaamiseen sensitiivisesti ja voimavaralähtöisesti.
Opintojakso on yhteisöpedagogi- ja tulkkikoulutuksen yhteinen. Yhteisöpedagogi- ja
tulkkikoulutuksessa on osin eriytyvät sisällöt ja painotukset.

YHTEISKUNNALLINEN TOIMINTA 40 op
Yhteiskunnallisen osaamisen alueella opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskunnan
monimuotoisuutta ja vahvistaa osaamistaan erilaisten kulttuurien kohtaamisessa.
Yhteiskunnallisia ilmiöitä tarkastellaan etenkin sosiologisessa, sosiaalipoliittisessa,
hallintotieteellisessä ja liiketaloudellisessa viitekehyksessä. Aktiivisen toiminnan ja
vaikuttamisen taidot kehittyvät läpi opintojen. Opiskelija osaa hyödyntää ja kehittää myös
erilaisia yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavia. Opiskelija tiedostaa yhteiskunnallisten
muutosten vaikutukset hyvinvointipalvelujen järjestämiselle ja tuottamiselle eri sektoreilla.

Monimuotoinen yhteiskunta 5 op ∆
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tiedostaa yhteiskunnan monimuotoisuuden ja -arvoisuuden sekä osaa arvioida
suhdettaan näihin ammatillisesti
 tunnistaa yhteiskunnan monimuotoisuutta estäviä ja tukevia rakenteita sekä
toimintatapoja
 tuntee yhdenvertaisuuden, ihmisoikeuksien, tasa-arvon edistämisen ja kestävän
kehityksen periaatteet ja osaa toteuttaa kyseisiä periaatteita käytännön työssä
 tietää ihmisoikeuskasvatuksen merkityksen monimuotoisessa yhteiskunnassa ja osaa
suunnitella ihmisoikeuskasvatusta käytännössä
 osaa järjestää ja kehittää aktiivista kansalaisuutta edistäviä tilanteita ja
toimintamuotoja.
Sisältö:
Opiskelija perehtyy yhteiskunnan monimuotoisuuden eri puoliin ja kehittää aktiivista
kansalaisuutta edistäviä tilanteita ja toimintamuotoja. Opiskelija osallistuu
yhdenvertaisuussuunnitelman tai muun yhdenvertaisuutta edistävän toiminnan
kehittämiseen ja toteuttamiseen.
Viestintä ja kommunikaatio-osaaminen 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 hallitsee hyvin viestinnän perusteet ja keskeiset käsitteet
 tietää kommunikaatioon ja erilaisiin viestintätilanteisiin vaikuttavia tekijöitä
 tunnistaa erilaisia viestintätilanteita- ja kulttuureja ja osaa toimia niissä
 kehittää viestintä- ja kommunikaatio-osaamistaan erilaisissa viestintätilanteissa
 tietää, käyttää ja osaa kehittää viestinnän sisältöjä sekä eri muotoja ja kanavia.
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Sisältö:
Opiskelija osaa selittää viestintäkompetenssin käsitteen. Hän oppii viestinnän perustaidot ja
kehittää kommunikaatiotaitojaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa käyttää
erilaisia medioita ja myös esiintyä mediassa tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi
opiskelija osaa järjestää vuorovaikutusta kehittäviä tilanteita sekä yhdenvertaisuutta
edistäviä toimintatapoja.
Opintojakso on yhteisöpedagogi-, tulkki ja kulttuurituotannon koulutusten yhteinen.
Hyvinvointipalvelut 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tuntee hyvinvoinnin yhteiskunnallisena käsitteenä ja osaa huomioida siihen
vaikuttavat tekijät
 tunnistaa eri sektoreiden roolit hyvinvointipalvelujen tuottajina osana yhteiskunnan
palvelurakenteita
 tietää ostopalvelu- ja palvelusopimuskäytäntöjä ja kykenee soveltamaan keskeistä
lainsäädäntöä
 vahvistaa ymmärrystään yhteiskunta- ja palvelurakenteen muutoksista.
Sisältö:
Opiskelija tutustuu suomalaisen hyvinvointimallin tilaan ja taustoihin, eri sektoreiden
tuottamiin hyvinvointipalveluihin sekä palveluntuottamisprosessiin. Opiskelija perehtyy
hankintamenettelyyn ja sopimusoikeuteen palvelujen tuottamisen taustalla.
Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 perehtyy eri näkökulmista yhteiskunnan monikulttuurisuuteen
 tutustuu maahanmuuttopolitiikkaan ja kotoutumisprosessiin
 tuntee kotoutumiseen liittyvän säätelyn sekä viranomaisyhteistyön
 hahmottaa identiteetin ja identiteettityön merkityksen yksilön kotoutumisprosessissa
 osaa toimia monikulttuurisessa ympäristössä ja saa valmiuksia ammatilliseen
kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen
 tunnistaa maahanmuuttoyhteisöjen merkityksen kotoutumisen edistämisessä.
Sisältö:
Opiskelija tutustuu ja osallistuu kotoutumista ja/tai monikulttuurista ymmärrystä
edistävään toimintaan ja sitä ohjaaviin periaatteisiin TKI-hankkeessa tai muussa
soveltuvassa toimintaympäristössä. Opintojakso kehittää yhteisöpedagogin kansainvälistä ja
monikulttuurista osaamista.
Yrittäjyys 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 ymmärtää yrittäjyyden varteenotettavana uravaihtoehtona tai osana ansiotyötään
 tietää yrittäjyyden mahdollisuudet omalla alallaan
 osaa tuotteistaa, markkinoida ja myydä omaa osaamistaan ja oman alansa palveluita
ja tuotteita
 osaa tuoda selkeästi esille ideoitaan sekä innostaa ja sitouttaa muita arvoa lisäävän
toiminnan luomiseen.
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Sisältö:
Opiskelija perehtyy yrittäjyysajatteluun muuttuvassa työelämässä ja omalla alalla.
Opintojakso on yhteisöpedagogi-, tulkki- ja kulttuurituotannon koulutusten yhteinen.
Yritystoiminnan perusteet 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa valita itselleen ja idealleen sopivan yritysmuodon ja ansaintalogiikan
 osaa tehdä realistisen liiketoimintasuunnitelman
 osaa perustaa yrityksen ja johtaa sen toimintaa.
Sisältö:
Opiskelija perehtyy yrityksen perustamiseen ja sen päivittäiseen johtamiseen liittyviin
asioihin.
Opintojakso on yhteisöpedagogi-, tulkki- ja kulttuurituotannon koulutusten yhteinen.
Taloussuunnittelu ja – hallinto 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 hallitsee taloussuunnittelun, budjetoinnin ja talouden seurannan
 tuntee kirjapidon perusperiaatteita ja verotuskäytäntöjä sekä osaa lukea tilinpäätöstä
 osaa henkilöstösuunnittelun ja palkkauksen perusteet
 osaa analysoida talouden tunnuslukuja.
Sisältö:
Opiskelija perehtyy taloushallinnon moninaisiin tehtäviin. Opintojakson sisältö rakentaa
pohjan yhteisöpedagogin taloudelliselle osaamiselle sektorien erityispiirteet tunnistaen.
Opintojakso on yhteisöpedagogi- ja kulttuurituotannon koulutusten yhteinen.

TKI-osaaminen 5 op ∆
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa kuvailla kehittämisprojektin vaiheet ja toimivan projektiorganisaation
muodostamiseen liittyvät tekijät
 osaa soveltaa osaamistaan käytännön kehittämisprojektissa
 kykenee edistämään ryhmän luovuutta ja tuloksellisuutta menestyksellisten
palvelujen synnyttämiseksi
 osaa työelämälähtöisesti ja dialogisesti ideoida monipuolisesti uusia ratkaisuja
 osaa käyttää tarkoituksenmukaisia rahoituslähteitä ja osaa kehittää varainhankintaa.
Sisältö:
Opiskelija perehtyy TKI-työhön oppimalla TKI-ympäristössä. Opiskelija tutustuu
hanketyössä hankkeen koko elinkaareen tarkoituksenmukaisten rahoituslähteiden
käyttämisestä aina oman osaamisen soveltamiseen hankkeen kehittämisessä.
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AMMATILLISESTI ERIYTYVÄT OPINNOT/harjoittelut 30 op
Ammatilliset harjoittelut voi suorittaa erikseen tai yhtenä pitkäkestoisena harjoitteluna. On
suositeltavaa, että harjoittelujaksot suoritetaan ainakin osin monikulttuurisessa ja
kansainvälisessä ympäristössä Suomessa tai ulkomailla, jolloin ne kerryttävät ja vahvistavat
opiskelijan kv-osaamista. Opiskelija täsmentää valmentajan kanssa käytävässä
kehityskeskustelussa harjoittelujen tavoitteet suhteessa yhteisöpedagogin kompetensseihin
ja ammatillisiin kehittymistavoitteisiin. Harjoittelukokemusten reflektointia tuetaan lähija/tai digivalmennuksella. Tietoperustana hyödynnetään harjoittelua edeltävien
opintojaksojen materiaaleja. Harjoittelujaksojen näytöt ja tutkiva tiedonrakentelu liittyvät
harjoittelun aikana työelämässä/TKI-hankkeessa tehtyihin tehtäviin. Monimuotoopiskelijoilla harjoittelujaksoissa huomioidaan soveltuvissa työtehtävissä tai
vapaaehtoistoiminnassa hankittu tai hankittava osaaminen.
Ammatillinen harjoittelu 1
Ammatillinen harjoittelu 2
Ammatillinen harjoittelu 3
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 vahvistaa pedagogista, yhteisöllistä ja yhteiskunnallista ja kansainvälistä osaamistaan
aidoissa työelämän toimintaympäristöissä tai hanketyössä
 pystyy reflektoimaan käytännön toimintatapoja sekä ammatillista oppimistaan
tutkivaa tiedonrakentelua todentaen
 osaa suunnitella ja toteuttaa ammatillisen osaamisensa vahvistumista osoittavat
näytöt
 kykenee arvioimaan ammatillisen osaamisen vahvistumista suhteessa (harjoitteluille)
asetettuihin tavoitteisiin ja yhteisöpedagogin kompetensseihin.
Sisältö:
TKI-/työelämälähtöinen harjoittelu ja valmennus voi sisältää esimerkiksi seuraavia tehtäviä,
jotka opiskelija valitsee kehittymissuunnitelmaan perustuen mielekkäällä tavalla:
 toiminnan, tapahtumien tai seminaarien suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi
järjestö- ja nuorisotyössä
 ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö nuoriso- ja järjestötyössä
 sukupuoli- tai kulttuurisensitiivinen työ
 kotoutumista edistävä työ
 erityiskasvatukseen tai lastensuojeluun liittyvät tehtävät
 kasvatuksellisten ja toiminnallisten menetelmien soveltaminen erilaisissa
yhteisöpedagogin toimintaympäristöissä
 kouluttaminen, ohjaus, neuvonta ja valmennus sisältäen tukihenkilötoiminnan
 viestintä- ja vaikuttamistoiminta, viestinnän muotojen ja kanavien kehittäminen sekä
markkinointiosaamisen vahvistaminen erilaisissa yhteisöpedagogin
toimintaympäristöissä/verkostoissa
 uusien työmuotojen tai toimintamallien kokeileva kehittäminen järjestö- ja
nuorisotyössä
 vapaaehtois- tai vertaistoiminnan koordinointi tai kehittäminen.
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AMMATILLISESTI SYVENTÄVÄT OPINNOT: 30 op
YHTEISÖPEDAGOGIN KEHITTYVÄ ASIANTUNTIJUUS
Innovaatiotoiminta 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tietää innovaatioiden yhteiskunnallisen merkityksen
 osaa suunnitella ja luoda innovaatiotoimintaa edistäviä prosesseja ja ympäristöjä
 osoittaa ja osaa edistää luovaa ongelmanratkaisua
 osaa kehittää osallistumisen uusia muotoja sekä luovia yhteiskehittämisen tiloja ja
menetelmiä
 osaa ideoida, fasilitoida ja arvioida kokeilevia tai käytäntölähtöisiä innovaatioita.
Sisältö:
Opiskelijat osallistuvat innovaatiotoimintaa mahdollistavien yhteiskehittämisen tilojen
luomiseen. He perehtyvät kokeilevan kehittämisen mahdollisuuksiin ammatillisissa
toimintaympäristöissä ja verkostoissa. Opiskelijat toimivat fasilitaattoreina ja valmentajina
käytännön kokeiluprosesseissa soveltaen samalla ammatillisten opintojen aikana
vahvistunutta osaamistaan osana tavoitteellista kehittämistyötä.
Opintojakso on yhteisöpedagogi- ja kulttuurituotannon koulutusten yhteinen.
Verkostojen ja kumppanuuksien kehittäminen 5 op ∆
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tuntee vaikuttamistoiminnan ja verkostotyön kansallisia ja kansainvälisiä
toteutusmuotoja
 osaa toimia monialaisessa yhteistyössä järjestö- ja nuorisotyön kehittyvänä
asiantuntijana
 osoittaa hallitsevansa dialogisen työskentelyn ammatillisissa verkostoissa
 arvioi verkostomaisen ja sektorirajat ylittävän työn ja toimintamuotojen
kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia
 osaa rakentaa erilaisia verkostoja ja verkostoitumisprosesseja.
Sisältö: Opiskelijat osoittavat yhteisöpedagogin osaamisen syvenemisen monialaisissa
verkostoissa tai verkostomaisessa työssä. Opintojaksolla mahdollistetaan opiskelijoiden
viestintä- ja kommunikaatiovalmiuksien sekä dialogitaitojen monipuolinen kehittyminen.
Opinnot voidaan suorittaa kokonaan tai osittain Humakin TKI-hankkeessa tai
yhteistyöverkostossa.

Kansainvälisen ja monikulttuurisen toiminnan kehittäminen 5 op ∆
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa kommunikoida kansainvälisissä ympäristöissä
 pystyy kehityssuuntautuneesti arvioimaan ammatillista työskentelyään ja osaamisen
kehittymistä erilaisissa kansainvälisessä toimintaympäristössä
 kykenee kriittisesti arvioimaan ja edistämään moniarvoista ja -kulttuurista toimintaa
 kykenee vahvistamaan maahan ja maasta muuttaneiden sosiaalisia suhteita sekä
toimijuutta
 tiedostaa monimuotoisuuden ja monikulttuurisuuden yksilön kehittymisen ja
yhteisöllisen kehittämisen mahdollisuutena.
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Sisältö:
Opiskelija osallistuu kv-suhteiden tai yksilöiden toimijuuden edistämiseen käytännön työssä,
TKI-hankkeissa tai kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Opintojaksolla osallistutaan
järjestö- ja nuorisotyön näkökulmasta merkittävien kansainvälisten tai monikulttuuristen
toiminta- ja työmuotojen kehittämiseen ja arviointiin. Opintojaksoon sisältyy opiskelijan
kansainvälisen osaamisen ja toiminnan arviointi sekä ammatillisten kehitystavoitteiden
tunnistaminen.
Kehittävä harjoittelu yhteisöpedagogin toimintaympäristöissä 15 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tietää toimintaympäristön arvoperustan ja toiminnan strategiset lähtökohdat
 perehtyy toimintakulttuurien ja vaikuttavuuden kehittämiseen käytännössä
 osoittaa kykynsä toiminnan ja sen vaikutusten kriittiseen arviointiin ja
kehittämistarpeiden tunnistamiseen
 antaa näytön tavoitteellisesta kehittämistoiminnan toteuttamisesta käytännössä.
Sisältö:
Kehittävään harjoitteluun kuuluu valmennustapaamisia temaattisissa tai hankekohtaisissa
pienryhmissä. Valmennuksessa laaditaan harjoittelukokemuksia tukevia ja syventäviä
kirjallisuuskatsauksia, blogikirjoituksia ja artikkeleita sekä toteutetaan webinaareja
kiinnittyen yhteisöpedagogin kehittyvän asiantuntijuuden opintoihin. Koottuja tietolähteitä
ja aineistoja voidaan hyödyntää myöhemmin samaan aihepiiriin liittyvissä opinnäytetöissä.
Opiskelija voi tehdä pääosan päättövaiheen opinnoistaan TKI- tai työelämäperusteisesti,
jolloin opintoihin liittyvä substanssivalmennus toteutuu ryhmävalmennuksessa erilaisia
oppimisympäristöjä hyödyntäen.

KEHITTÄMISTOIMINNAN OPINNOT 30 op
Kehittämistoiminnan opinnoissa opiskelija oppii soveltamaan tutkimus- ja kehittämistyön
menetelmiä omassa ammatillisessa työskentelyssään. Hän osaa tunnistaa sekä
toimintatapojen että toimintarakenteiden kehittämistarpeita ja etsiä niihin perusteltuja
ratkaisuja. Opiskelija tuntee tutkimus- ja kehittämistyön eettiset perusperiaatteet ja
ymmärtää kriittisen ja monipuolisen tiedon merkityksen kehittämistoiminnassa. Opiskelija
osaa soveltaa yhteisöllisiä lähestymistapoja kehittämisprosessien organisoimiseksi ja
hallitsemiseksi. Opintojaksot valmentavat myös oman opinnäytetyöprosessin hallintaan ja
siinä sovellettavien menetelmien käyttöön.
Kehittämistoiminnan opinnot muodostavat kokonaisuuden, jotka suoritetaan
työelämälähtöisesti. Opinnäytetyö on mahdollista integroida myös muihin syventäviin
opintoihin. Opintojen käytännön toteutuksessa pyritään löytämään yhteisöllistä oppimista
tukevia toteutustapoja myös opinnäytetyön osalta.
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Kehittämistyön menetelmät 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa tunnistaa toimintatapojen kehittämistarpeita ja osaa laatia
kehittämissuunnitelman
 osaa soveltaa yhteisöllisiä kehittämistoiminnan menetelmiä
 osaa suunnitella ja toteuttaa kyselyn, haastattelun tai havainnoinnin sekä analysoida
perustasolla niiden avulla hankittuja aineistoja
 osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen arvioinnin
 osaa soveltaa lähdekritiikkiä ja toimia eettisesti kestävällä tavalla
kehittämistoiminnassa.
Sisältö:
Opintojaksossa perehdytään tutkimuksen ja kehittämistyön menetelmiin ja niiden
soveltamiseen käytännön tilanteissa. Lisäksi opitaan ymmärtämään tutkimusetiikan ja
lähdekritiikin merkitys käytännön tutkimus- ja kehittämistoiminnalle.
Opintojakso voidaan suorittaa työelämälähtöisesti.
Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa tunnistaa toimintarakenteiden kehittämistarpeita ja osaa suunnitella
kehittämisprosessin
 pystyy perustelemaan kehittämistyön merkityksen ammatissaan ja toimialallaan
 osaa soveltaa tutkimuksellisen kehittämistoiminnan lähestymistapoja ja menetelmiä
 osaa arvioida toiminnan vaikutuksia ja perustella vaikuttavuuden arvioinnin
merkityksen
 osaa raportoida kehittämistoiminnan eri vaiheista ja tuloksista selkeästi.
Sisältö:
Opintojaksossa on keskeistä menetelmällisen osaamisen vahvistaminen ja
kehittämisprosessin hallinta. Opintojaksossa osaaminen syvenee toimintatapojen
kehittämisen tasolta toimintarakenteiden tasolle.
Opintojaksoon liittyvät tehtävät pyritään toteuttamaan työelämälähtöisesti.
Kehittämistoiminnan käytännöt 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa perustella osallisuuden merkityksen yhteisöllisessä kehittämistoiminnassa ja
osaa toteuttaa yhteisöllisiä kehittämisprosesseja
 osaa käyttää monipuolisesti erilaisia tietolähteitä kehittämistoiminnan tietoperustan
rakentamisessa
 osaa perustella pätevästi näkökantojaan ja kehittämistoiminnassa saatuja tuloksia
 osaa kirjoittaa selkeää asiantuntijatekstiä
 osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta sekä arvioida omaa toimintaansa.
Sisältö:
Opiskelija osaa soveltaa osallistavia toimintatapoja kehittämisprosessissa. Hän syventää
menetelmällistä osaamistaan ja osaa toimia yhteisöllisyyttä vahvistavasti. Lisäksi hän pystyy
argumentoimaan pätevästi ja ilmaisemaan näkemyksiään selkeästi niin kirjallisesti kuin
suullisesti.
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Opintojakso toteutetaan työelämälähtöisesti ja se voi yhdistyä opiskelijan tai
opiskelijaryhmän opinnäytetyöhön.
Opinnäytetyö 15 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa kehittää konkreettisesti työelämän käytäntöjä
 osaa soveltaa kehittämistyön menetelmiä oman alansa työtehtävissä
 osaa hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä
 osaa kirjoittaa selkeää asiantuntijatekstiä
 osaa soveltaa kehittämistyön tuloksia työelämässä.
Sisältö:
Opinnäytetyön sisällön, arvioinnin ja toteutuksen tarkempi ohjeistus löytyy
opinnäytetyöoppaasta.

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 op
Opiskelija suorittaa osana opintojaan vapaasti valittavia opintoja. Opiskelija voi suorittaa
Humakin yhteisiä vapaasti valittavia opintoja ja/tai koulutuskohtaisia vapaasti valittavia
opintoja tai muita opiskelijan osaamista kehittäviä opintoja.
Seuraavia koulutuksen omia vapaasti valittavia opintoja tullaan tarjoamaan lukuvuosittain
erillisen opetustarjontapäätöksen mukaisesti:
Yhteisöpedagogin osaamisen syventäminen
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YHTEISÖPEDAGOGI (AMK)
Työyhteisön kehittäjä (TYKE)
1. KOULUTUSLUPAUS JA OPINTOJEN TAVOITTEET
Työyhteisön kehittäjän koulutuksen tavoitteena on parantaa suomalaisten työyhteisöjen
tuottavuutta, kilpailukykyä, innovatiivisuutta ja hyvinvointia. Koulutus tuottaa
kehityshakuisia ja uudistumiskykyisiä HR-osaajia uudistuvan työelämän tarpeisiin. Kyseessä
on AMK-tutkintoon tähtäävä laaja-alainen asiantuntijakoulutus, jolla vastataan työelämän
kehittämisen tarpeisiin, osaamisvajeeseen ja tuottavuusvaateisiin. Työyhteisöissä on tarve
sellaisille työyhteisön kehittäjille, jotka osaavat ja ymmärtävät kokonaisvaltaisesti
liiketoiminnan tarpeet ja sitä tukevan henkilöstöjohtamisen vaatimukset ja kykenevät
tukemaan työyhteisöjen johtoa organisaation menestyksen rakentamisessa. Koulutukseen
osallistuvan asiantuntijan näkökulmasta tutkinnon suorittaminen ja henkilöstöalan
moniosaajaksi kehittyminen edistävät työuralla menestymistä jatkuvasti muuttuvassa
toimintaympäristössä.
Työyhteisön kehittäjät ovat tutkintonimikkeeltään yhteisöpedagogeja (AMK) ja he sijoittuvat
työyhteisöjen ohjaus-, koulutus-, organisointi-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin
työelämän eri toimintasektoreille. Heillä on perusvalmiudet toimia myös yrittäjinä
henkilöstöalan eri tehtävissä. Koulutuksessa hyödynnetään sitä vankkaa yhteisöllisyys- ja
vuorovaikutusosaamista, jota on tähän mennessä kehitetty yhteisöpedagogikoulutuksessa
lähinnä järjestö- ja nuoriso-työn toimintaympäristöissä tapahtuvaa työskentelyä varten.
Tarkoituksena on soveltaa tätä osaamista työyhteisöjen kehittämiseksi ja kilpailukyvyn
parantamiseksi sekä yksityisissä että julkisissa organisaatioissa. Yhteisöpedagogitutkinnon
osaamistavoitteet kiinnittyvät yhteisöpedagogitutkinnon ydinkompetensseihin, jotka ovat
yhteisöllinen, pedagoginen, yhteiskunnallinen ja kehittämisosaaminen.
Opintojen toteuttaminen Humakin työelämän tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa
lisää opiskelijan valmiuksia arvioida ja kehittää henkilöstöjohtamisen ja organisaation
kehittämisen toimintamalleja. Opintojen intensiivinen kytkeytyminen työelämään
mahdollistaa opiskelijan ammatillisen osaamisen jatkuvan syvenemisen sekä
oppimistulosten hyödyntämisen työyhteisöissä jo opintojen kuluessa. Näin koulutus
hyödyntää suoraan työelämää ja tulokset ovat välittömiä.
Koulutuksessa painotetaan yhteisöllisyyden, tuloksellisen yhteistyön ja rakentavan
vuorovaikutuksen merkitystä. Sekä työntekijöiden yksilöllisen potentiaalin että yhteisöllisten
voimavarojen eettisesti ja sosiaalisesti kestävä hyödyntäminen ovat yritysten keskeisiä
menestystekijöitä. HR-ammattilaisen osaamisen ytimessä on hyvän teknisen osaamisen
lisäksi yhteisöllisyyttä vahvistava vuorovaikutusosaaminen, jolla rakennetaan toimivaa ja
tuottavaa organisaatiokulttuuria. Tavoite on, että tulevaisuudessa yhä useammalla
työpaikalla on uudistumista ja kehittämistä tukeva, luottamukseen perustuva kulttuuri, jossa
tuotteet, palvelut ja toimintatavat luodaan yhteistyössä. Lisäksi toiminta on avointa,
vuorovaikutteista, hallittua ja ennakoivaa.
Organisaation kilpailukyky rakentuu useiden inhimillisten menestystekijöiden varaan, joita
ovat esimerkiksi hyvä johtaminen ja esimiestyö, luottamus, sitoutuminen, toimintakulttuuri,
yhteisöllisyys ja sisäinen viestintä. Sujuvista sisäisistä prosesseista rakentuvat työelämän
laatu ja tuottavuus. Työskentely työelämän jatkuvassa muutoksessa edellyttää työyhteisön
kehittäjältä osaamista, joka perustuu kykyyn analysoida ja arvioida työympäristöjä.
Kehittämisen ammattilainen kykenee työelämän ongelmien ratkaisuun ja ammatillisen
kehittymisen jatkuvaan edistämiseen. Työyhteisön kehittäjän ammattitaito nojautuu
johtamisen, esimiestyön, osallisuuden ja yhteistoiminnan tukemiseen, monimuotoisuuden
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(diversiteetin) hyödyntämiseen, kansainvälisyyteen, laadukkaaseen viestintään sekä kykyyn
uudistaa organisaatioita ja parantaa niiden kilpailukykyä.

2. OPINTOJEN KULKU JA RAKENNE
Työyhteisön kehittäjän asiantuntemus rakentuu teoreettisesta tiedosta, käytännöllisestä
tiedosta ja itsesäätelytiedosta, joita kaikkia vahvistetaan opintojen edetessä. Toimintaa
ohjaavat periaatteet ovat opiskelijan itseohjautuvuuden lisääntyminen, vahvasti
työelämälähtöinen ammatillinen kasvu ja ammatillisten kompetenssien vahvistuminen.
Opintojen toteutus perustuu Humakin valmennuspedagogiikkaan, joka nojaa vahvasti
opittujen asioiden välittömään soveltamiseen aidoissa työympäristöissä sekä yhteisölliseen
oppimiseen.
Opintojen aikana opiskelija työskentelee työelämän autenttisissa oppimisympäristöissä.
Valmennusryhmissä jaetut työelämäkokemukset vahvistavat opiskelijan ammatillista
tietoperustaa ja kartuttavat teoreettista tietoa.
Opiskelijan informaatiolukutaito kehittyy läpi opintojen: opintojen alkuvaiheessa
perehdytään tiedonhankinnan perustaitoihin, tiedon kriittiseen arviointiin ja eettiseen
käyttöön. Opintojen keskivaiheessa korostuu tietolähteiden monipuolinen käyttö ja
tiedontarpeen arviointi osana oppimiskokemusten reflektointia. Opintojen päättövaiheessa
opiskelijalta edellytetään sujuvaa ja laaja-alaista tiedonhankintaa ja tiedon käyttöä osana
kehittämistoimintaa. Opintojen aikana opiskelija toimii myös erilaisissa työelämän
informaatioympäristöissä.
YLEISET OPINNOT 10 op
Opinnot aloitetaan yleisillä opinnoilla, joiden aikana opiskelija käsittelee omia
opiskeluvalmiuksiaan ja tavoitteellista itsensä kehittämistä. Yleisissä opinnoissa opiskelija
oppii tunnistamaan työelämän kehittämistarpeita sekä kehittämistyön yleisiä lähtökohtia.
Lisäksi opiskelija saa valmiudet hyvään puhe-, kirjoitus- ja ryhmäviestintään. Hän saavuttaa
ammattikorkeakouluasetuksessa säädetyn kielitaidon. Yleiset opinnot rakentavat pohjan
opinnoissa menestymiselle.
Yhteisöpedagogin ammatillinen kasvu nähdään läpi opintojen jatkuvana prosessina.
Ammatillisen kasvun tavoitteiden asettelu ja kasvun arviointi perustuvat lukuvuosikohtaisiin
kehityskeskusteluihin ja kompetenssiperustaiseen arviointiin. Kansainvälisissä ja
monimuotoisissa toimintaympäristöissä suoritetut koti- ja ulkomaiset opinnot tehdään
soveltuvin osin opetussuunnitelmaan sisältyvien opintojaksojen mukaisesti ja niihin
integroiden.
AMMATILLISET OPINNOT 125 op
Opinnot jatkuvat alan ammatillisen tietoperustan suunnitelmallisella rakentamisella
henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman mukaisesti. Opintojen alkuvaiheessa opiskelija
perehtyy yhteiskunnan ja työelämän muutostrendeihin, mikä on kaiken kehittämistyön
perusta. Ammatilliset opinnot tukevat käytännön HR-työssä tarvittavia taitoja ja sisällössä
keskitytään HR-toiminnan operatiiviseen rooliin. Lisäksi toisen kotimaisen kielen ja
englannin opiskelu tapahtuu osana ammatillisia opintoja.
Opiskelija perehtyy erityisesti monimuotoisuuteen työelämässä ja oppii edunvalvonnan,
kansalaistoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen merkityksen työyhteisöjen
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kehittämistyössä. Lisäksi hän saa valmiudet työsuhde- ja yhteistoiminta-asioiden
hoitamiseen sekä oppii soveltamaan työelämän normeja. Lisäksi hän oppii organisaatioiden
hallinnollisen ja taloudellisen toiminnan perustan sekä rahoitusrakenteet ja ymmärtämään
ammatillisen toiminnan vastuut eri sektoreilla.
Ammatillisten opintojen tavoitteena on myös oppia perusteet yritystoiminnasta,
tuotteistamisesta, taloussuunnittelusta, budjetoinnista, taloushallinnon prosesseista,
kirjanpidosta ja verotuksesta. Yrittäjyyden ja palvelujen tuottamisen opinnot mahdollistavat
myös oman yritystoiminnan käynnistämisen ja HR-palveluiden myynnin. Ammatillisten
opintojen aikana opiskellaan viestinnän käsitteet sekä opitaan laatimaan
viestintäsuunnitelma, tiedote ja uutinen. Opiskelijat oppivat järjestämään
tiedotustilaisuuden ja esiintymään mediassa. Opiskelija kehittää myös
projektinhallintataitojaan. Lisäksi opiskelija kehittää ja vahvistaa omaa ammatillista
substanssiosaamistaan. Kysymyksessä on asiantuntijuuteen tähtäävä AMK-perustutkinto ja
opinnoissa keskitytään HR-toiminnan operatiiviseen rooliin. Opiskelija saa valmiudet
työnantajakuvan rakentamiseen, rekrytointiin ja perehdyttämiseen, suorituksen johtamiseen
sekä palkitsemisen kokonaisuuden hallintaan.
Opintopolkuun voi sisältyä myös kansainvälisestä työharjoittelusta, projektista tai
kansainvälisistä opinnoista koostuva moduuli. Sen alle voidaan kirjata opiskelijan
suorittamia opintoja joko ulkomaisessa oppilaitoksessa tai muussa kansainvälisessä
oppimisympäristössä, työharjoittelussa tai projektissa tutkintoon soveltuvin tavoittein ja
sisällöin. Tavoite on, että opiskelija suorittaa vähintään 10 op kansainvälisiä tai
monikulttuurisia opintoja. Mikäli kansainvälisyysopinnot suoritetaan ulkomailla Erasmus+ ohjelmassa, suositeltava ulkomaan jakson pituus on vähintään kaksi kuukautta.
Näillä opintokokonaisuuksilla luodaan pohjaa ja laajempaa ymmärrystä työyhteisön
kehittäjän syventäville opinnoille.
Ammatillisissa opinnoissa on kaikkien koulutusten (kulttuurituottaja-, tulkki- ja
yhteisöpedagogikoulutus) yhteisiä opintoja, jotka toteutuvat joko kolmen tai kahden
koulutuksen välisenä. Toteutusten sisällöt ja toimintaympäristöt voivat määrittyä
koulutuksittain eri painotuksin. Yhteiset ammatilliset opintojaksot ovat: Ihmisoikeudet ja
moninaisuuden kohtaaminen (5 op), Viestintä ja kommunikaatio-osaaminen (5 op),
Johtaminen ja työyhteisötaidot (5 op), Osallistava pedagogiikka (5 op), Taloussuunnittelu ja
- hallinto (5 op), Yrittäjyys (5 op), Yritys-toiminnan perusteet (5 op) sekä Innovaatiotoiminta
(5 op). Yhteisöpedagogikoulutuksen osalta Innovaatiotoiminta-opintojakso sijoittuu
ammatillisesti syventävien opintojen alle.
AMMATILLISESTI SYVENTÄVÄT OPINNOT 30 op
Syventävissä opinnoissa opiskelija oppii parantamaan organisaation tuottavuutta sekä
uudistumis- ja kilpailukykyä. Keskeisenä asiana on esimiesten ja henkilöstön osaamisen
kehittäminen sekä hyvinvoiva organisaatio, jossa johtaminen ja HR-prosessit toimivat.
Organisaation toimintakulttuurin kehittäminen perustuu yhteisille arvoille ja yhteisesti
hyväksytyille avoimille toimintatavoille. Tuottavuuden kehittämisessä pääpaino on
tehokkaissa prosesseissa, tuottavassa toiminnassa ja niiden jatkuvassa parantamisessa.
Opiskelun edetessä itsenäistä työskentelyä ja asioiden kokonaisvaltaisempaa hallintaa
edellyttävät tehtävät lisääntyvät, mikä vahvistaa opiskelijan itsesäätelyvalmiuksia.
Ammatillisesti syventävien opintojen vaiheessa pääpaino on organisaatiokulttuurin
kehittämisessä sekä työhyvinvoinnin parantamisessa ja muutoksen hallinnassa.
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 op
Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija vahvistaa ammatillista suuntautumistaan tai
hankkii uusia näkökulmia ammatilliseen osaamiseensa. Vapaasti valittavina opintoina
voidaan suorittaa Humakin muusta tarjonnasta tai niihin voi liittää opintoja myös muiden
korkeakoulujen tarjonnasta sekä ulkomailla suoritettavia opintoja. Myös ammattitaitoa

28
kehittävät seminaarit ja muut tilaisuudet sekä oma työkokemus voidaan sisällyttää
opintoihin. Vapaasti valittavat opinnot voivat koostua 1-10 op kokonaisuuksista.
KEHITTÄMISTOIMINNAN OPINNOT 30 op
Työelämälähtöiset tutkimus- ja kehittämisopinnot sekä niihin sisältyvä opinnäytetyö
vahvistavat kehittämisen menetelmäosaamista ja opiskelijan valmiuksia toimia erilaisissa
työelämän kehittämishankkeissa ja -tehtävissä.
Tutkimus- ja kehittämisopinnot koostuvat opinnäytetyöstä ja sitä tukevista
menetelmäopintojen jaksoista. Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät koostuvat
teoreettisesta osasta ja menetelmien soveltamisesta työelämälähtöisissä hankkeissa.
Tutkivan oppimisen ja laadullisen kehittämisen näkökulmien soveltamisella työyhteisöissä
tarkoitetaan yhteisölliseen ongelmanratkaisuun tähtäävää ja toimijoita sitouttavaa
työskentelyotetta. Opiskelija perehtyy myös arviointiin ja sen merkitykseen organisaation
kehittämistyössä.
Opinnäytetyö on tilaustyönä suoritettava työelämän kehittämistehtävä. Kehittämistyön
tavoitteista sovitaan kirjallisesti opinnäytetyön tekijän, tilaajan ja työn ohjaajan välillä ennen
työn aloittamista. Opinnäytetyön tulokset ovat välittömästi tilaajan sovellettavissa ja
hyödynnettävissä.
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Opetussuunnitelman visualisointi

Taulukkoon on merkitty *-merkillä koulutusten yhteiset opintojaksot
Taulukkoon on merkitty ∆-merkillä yhteisöpedagogikoulutuksen profiilien sisällöiltään yhteiset tai osin yhteiset opintojaksot

Työyhteisöjen kehittämiseen suuntaavan yhteisöpedagogin (AMK) profiilin taulukkoa
luetaan alhaalta ylöspäin. Tutkinto koostuu yleisistä (10 op), ammatillisista (125 op),
ammatillisesti syventävistä (30 op) ja kehittämistoiminnan (30 op) opinnoista. Yleisistä
opinnoista ammatillinen kehittyminen (5 op) kiinnittyy opiskelijan kehittymistavoitteisiin
sekä ammatillisen kehittymisen osoittamiseen läpi opintojen (sähköinen portfolio). Vapaasti
valittavat opinnot (15 op) ovat kuvattu vertikaalisesti taulukon vasempaan reunaan.
Sijoittamisella halutaan kertoa, että vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi suorittaa läpi
tutkinnon.
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3. OPETUSSUUNNITELMA
YLEISET OPINNOT 10 op
Suositeltava ajankohta: 1. - 4. vuosi
Opintokokonaisuuteen kuuluu seuraavat opintojaksot:



Ammatillinen kehittyminen 5 op
Opiskeluvalmiudet 5 op

Tämän opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija kykenee kompetenssiperusteisesti
suunnittelemaan ja arvioimaan omaa oppimistaan sekä ammatillista kehitystään läpi
opintojen. Hän osaa laatia oman urasuunnitelmansa ja tehdä oman osaamisensa näkyväksi
sekä arvioida sitä. Opiskelija osaa laatia CV:n ja työhakemuksen. Opiskelija ymmärtää
vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitojen sekä verkostojen merkityksen oppimisessa ja
ammatillisessa kontekstissa. Opiskelija osaa jakaa osaamistaan muille opiskelijoille ja toimia
vertaismentorina opiskeluiden aikana.
Ammatillinen kehittyminen 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 kykenee itsensä johtamiseen, itseohjautuvuuteen ja vastuu ottamiseen opinnoistaan
ja työstään
 kykenee oman ammatillisen kasvunsa kompetenssiperusteiseen suunnitteluun ja
arviointiin
 osaa osoittaa osaamistaan
 käyttää vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitojaan opiskelu- ja työyhteisössään
 soveltaa ammattieettisiä periaatteita ja kestävää kehitystä toiminnassaan.
Sisältö:
Opiskelija laatii ammatillisen kehityksensä jatkuvana näyttönä sähköisen portfolion. Hän
valmistautuu ja osallistuu kehityskeskusteluihin sekä urasuunnitelmansa esittelyyn.
Opiskeluvalmiudet 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tietää Humakin pedagogiset yleisperiaatteet ja käytänteet sekä oppimiskäsitykset
 tiedostaa korkeakoulussa edellytettävät opiskeluvalmiudet
 osaa arvioida opiskelukykyään suhteessa alan korkeakouluvaatimuksiin
 osaa käyttää opiskeluun liittyvää tieto- ja viestintätekniikkaa ja eri viestintäkanavia
sekä toimia erilaisissa oppimisympäristöissä
 tunnistaa ammattialansa toimintaympäristöjä ja verkostoja.
Sisältö:
Opiskelija saa valmiudet valmennuspedagogiseen oppimiseen sekä tarvittaviin
oppimisympäristöihin ja -välineisiin. Hän tutustuu Humakin opiskelijakunnan (HUMAKOn)
toimintaan. Opintojen aikana perehdytään opiskelukyvyn osa-alueisiin, esteettömyyteen ja
oppimisvaikeuksiin liittyviin tukimuotoihin (mahdollinen sopeuttaminen tai
mukauttaminen).
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AMMATILLISET OPINNOT 125 op
AMMATILLISET KIELIOPINNOT 15 op
Ruotsi 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa aktiivisesti käyttää oman alansa sanastoa sekä suullisesti että kirjallisesti
 osaa viestiä moniammatillisissa työyhteisöissä sekä suullisesti että kirjallisesti
ruotsin kielellä
 osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä ammatillisissa tilanteissa ruotsin kielellä
 osaa toimia erilaisissa haastattelu- ja ohjaustilanteissa ruotsin kielellä
 selviytyy työnhausta ruotsiksi ja osaa esitellä toimintaympäristöään ja työtehtäviään
ruotsin kielellä
 osaa hankkia tietoa erilaisista ruotsinkielisistä oman alan lähteistä
 ymmärtää asiatyylin ja puhekielen eron ja osaa käyttää niitä asianmukaisesti.
Sisältö:
 kirjallinen ja suullinen viestintä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim.
raportointi, neuvottelut, puhelinkeskustelut, sähköposti, työnhaku)
 erilaiset ohjaus-, haastattelu- ja neuvontatilanteet
 oman alan tiedon hankinta ja hyödyntäminen ammattitaidon ylläpitämisessä.
Opintojakso toteutetaan jatkumona (2+3 op) opintojen alku- ja keskivaiheessa.
Englanti 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa aktiivisesti käyttää oman alansa sanastoa sekä suullisesti että kirjallisesti
 osaa viestiä moniammatillisissa työyhteisöissä sekä suullisesti että kirjallisesti
englannin kielellä
 osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä ammatillisissa tilanteissa englannin kielellä
 osaa toimia erilaisissa haastattelu- ja ohjaustilanteissa englannin kielellä
 selviytyy työnhausta englanniksi ja osaa esitellä toimintaympäristöään ja
työtehtäviään englannin kielellä
 osaa hankkia tietoa erilaisista englanninkielisistä oman alan lähteistä
 ymmärtää asiatyylin ja puhekielen eron ja osaa käyttää niitä asianmukaisesti.
Sisältö:
 kirjallinen ja suullinen viestintä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim.
raportointi, neuvottelut, puhelinkeskustelut, sähköposti, työnhaku)
 erilaiset ohjaus-, haastattelu- ja neuvontatilanteet
 oman alan tiedon hankinta ja hyödyntäminen ammattitaidon ylläpitämisessä.
Opintojakso toteutetaan jatkumona (2+3 op) opintojen keski- ja loppuvaiheessa.
Suomen kieli ja viestintä 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa arvioida omaa viestintäosaamistaan ja ymmärtää erilaisia vuorovaikutusta
luovia ja ylläpitäviä keinoja ja viestinnän prosesseja
 tietää ryhmäviestinnän perusteet ja yhteisöjen vuorovaikutustilanteiden piirteitä
 osaa antaa ja vastaanottaa palautetta tavoitteellisesti ja perustellen
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tietää asiatyylisen viestinnän piirteitä ja työelämän keskeisiä tekstilajeja niihin
kuuluvine kielenkäyttösuosituksineen
 tietää tieteellisen tekstin piirteet
 tunnistaa tiedontarpeet, osaa hakea ja paikantaa opintojen ja ammatillisen
kehittymisen kannalta keskeistä tietoa sekä käyttää ja arvioida tietoa kriittisesti ja
eettisesti.
Sisältö:
Opintojaksossa perehdytään viestinnän tekijöihin, ryhmäviestintään ja omaan
viestintäosaamiseen. Lisäksi sisältöön kuuluu asiatyylinen viestintä, tutkimusviestintä,
tiedontarpeiden tunnistaminen sekä tiedonhankinnan ja -hallinnan perusteet.

YHTEISÖPEDAGOGIN AMMATILLISEN TOIMINNNAN PERUSTEET 10
op
Opintokokonaisuudessa tarkastellaan yhteisöpedagogikoulutuksen lähtökohtia ja
tietoperustaa. Opiskelijalle rakentuu ammatillinen orientaatio ja hän ymmärtää
yhteisöpedagogin toiminnan merkityksen omalla toimialallaan. Lisäksi hän oppii arvioimaan
omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita uudistuvan työelämän näkökulmasta.

Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op ∆
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tiedostaa ammattialansa arvoperustan ja ihmistyön eettiset lähtökohdat
 tuntee suomalaisen yhteiskunnan päätös-, palvelu- ja vaikutusjärjestelmät
 tunnistaa ammattialansa keskeiset tieteelliset lähtökohdat ja tietoperustan
 tietää yhteisöpedagogin tutkinnon ydinosaamisalueet
 tutustuu yhteisöpedagogin erilaisiin toimintaympäristöihin ja urapolkuihin.
Sisältö:
Opiskelija perehtyy yhteisöpedagogin työhön ja sijoittumismahdollisuuksiin ammatillisissa
toimintaympäristöissä. Opiskelija saa perustiedot yhteisöpedagogin tutkinnon taustalla
olevasta arvo- ja tietoperustasta sekä ammatillisen asiantuntemuksen ydinalueista.
Opintojakso rakentaa pohjan yhteisöpedagogin ammatilliselle ajattelulle ja identiteettityölle.
Yhteisöpedagogi työyhteisön kehittäjänä 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
 tuntee henkilöstöjohtamisen ja organisaation kehittämisen kokonaisuuden
 tuntee henkilöstöjohtamisen strategisen ja operatiivisen roolin
 tietää mistä osista HR-toiminnan kokonaisuus rakentuu
 tunnistaa henkilöstöjohtamisen roolit tulevaisuudessa
 osaa teknologian avulla parantaa hallinnollisten HR-operaatioiden hyötyjä
 osaa hyödyntää teknologiaa yhteisöllisyyden ja työhyvinvoinnin edistämisessä.
Sisältö:
Opiskelija perehtyy suomalaisen henkilöstöjohtamisen kehitykseen ja toimintamuotoihin
sekä siinä käytettäviin työvälineisiin yleisellä tasolla. Samalla hän rakentaa
kehittämisorientaatiotaan perehtymällä tutkivan ja kehittävän työotteen perusteisiin.
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TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEN PERUSTEET 30 op
Yhteisöpedagogiopintojen alusta alkaen opiskelija oppii työskentelemään erilaisissa ja monimuotoisissa yhteisöissä. Opiskelija tiedostaa yhteisöjen merkityksen yksilön kehitykselle,
identiteetin rakentumiselle sekä osallisuuden vahvistumiselle. Opintojen edetessä opiskelija
ymmärtää jatkuvan arvioinnin merkityksen yhteisöjen kehittämistyössä. Yhteisöllisiä
ilmiöitä tarkastellaan yleisessä yhteiskuntatieteellisessä viitekehyksessä.
Opiskelija perehtyy työelämää ohjaavaan lainsäädäntöön sekä muihin säädöksiin ja
sopimuksiin siten, että hänelle rakentuu riittävä ammatillinen perusta soveltaville ja
kehittäville tehtäville.

Valmentava työote 5 op ∆

Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tietää valmentavan työotteen lähtökohdat ja ammatilliset sovellusmahdollisuudet
 tarkastelee ja kehittää yksilöiden ja ryhmien ohjaus- ja valmennustilanteita tavoiteja tarvelähtöisesti
 osaa huomioida valmennussuhteiden vastavuoroisuuden ja dialogisuuden
 suunnittelee, toteuttaa ja arvioi osallistavasti tavoitteellisen valmennustilanteen
alansa toimintaympäristössä
 tunnistaa omat vahvuutensa ja kehitystavoitteensa yksilöiden ja ryhmien
valmentajana.
Sisältö:
Opiskelija saa omakohtaista kokemusta yksilön tai ryhmän valmentamisesta, dialogisesta
työskentelystä sekä vertaisvalmennuksesta opiskelijaryhmässä. Kokemuksia arvioidaan ja
reflektoidaan suhteessa valmentavaan työotteeseen, yksilön tai ryhmän tarpeisiin ja
tilanteeseen sekä valmennustilanteelle asetettuihin tavoitteisiin. Opintojakso sopii osin
työelämässä, yhteistyöprojektissa tai soveltuvassa TKI-hankkeessa suoritettavaksi.

Osallisuus työyhteisössä 5 op ∆
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tuntee osallisuuteen liittyvän teoreettisen perustan ja lähtökohdat sekä osallistumista
ohjaavia tekijöitä yksilö- ja yhteisötasolla
 osaa analysoida omaa rooliaan osallistujana ja osallistumisen edistäjänä
 osaa soveltaa osallistumista ja yhteistoimintaa edistäviä menetelmiä
 tiedostaa yhteisön toimintakulttuurin ja kehittymisprosessin merkityksen
työyhteisön toiminnassa.
Sisältö:
Opintojaksossa on keskeistä osallisuuteen ja sen vahvistamiseen liittyviin lähestymistapoihin
perehtyminen. Osallisuutta vahvistavia työskentelytapoja sovelletaan työympäristössä ja osa
opintojaksosta suoritetaan työn opinnollistamisena tai harjoitteluna.
Muuttuva työelämä ja uudet työn muodot 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tunnistaa työelämän tulevaisuudennäkymiä ja muutosten vaikutukset johtamiseen
 tunnistaa yhteiskunnan ja työelämän muutosten vaikutukset toimintatapoihin
 osaa analysoida nykytilannetta ja kyseenalaistaa nykykäytäntöjä
 osaa hakea uusia toimintatapoja ja suunnitella tarpeellisia muutoshankkeita
 osaa arvioida muutostarpeiden vaikuttavuutta.
Sisältö:
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Työelämän muutostrendejä tarkastellaan yleisessä yhteiskunnallisessa kontekstissa ja myös
pitkällä aikavälillä. Muutosten ohella huomiota kiinnitetään myös niihin tekijöihin, joita
voidaan pitää suhteellisen muuttumattomina. Keskeisenä materiaalina käytetään
ajankohtaista työelämän tutkimukseen liittyvää kirjallisuutta.
Työsuhdeasiat 5 op
Osaamistavoitteet:
Opiskelija:
 tuntee työsopimuksen, kollektiivisten virka-/työehtosopimusten sekä paikallisen
sopimuksen luonteen ja merkityksen
 tuntee työehtosopimusjärjestelmän perusteet ja yleiset käytännöt
 hallitsee työlainsäädännön perusteet ja soveltamisen
 osaa keskeiset työsuhdeasiat.
osaa työsuhteen päättämisen kokonaisuuden.
Sisältö:
Opintojaksossa perehdytään keskeiseen työlainsäädäntöön, työehtosopimusjärjestelmään ja
muihin yleisiin työelämää ohjaaviin säädöksiin. Tarkastelussa on työsuhteen eri vaiheet ja
niihin kuhunkin vaikuttava säädös- ja sopimuspohja.
Yhteistoiminta 5 op
Osaamistavoitteet:
Opiskelija:
 osaa yhteistoimintalain ja hallintoedustuslain sisällön ja osaa soveltaa sitä työssään
 osaa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvän lainsäädännön
 osaa perustella henkilöstön edustajien roolin työntekijöiden edunvalvonnassa ja
yhteistoiminnassa
 tuntee työehtosopimusten yleisen merkityksen ja oman alansa sopimusten keskeisen
sisällön
 tuntee paikallisen sopimisen toimintatavat ja mahdollisuudet.
Sisältö:
Opintojakson keskeisenä sisältönä on yritystason yhteistoimintaa ohjaava lainsäädäntö ja
sen soveltaminen käytännön tilanteissa. Tarkoituksena on nostaa esille hyvään
yhteistoimintaan liittyvä potentiaali yrityksen tuottavuudelle ja menestykselle sekä kehittää
siihen liittyviä työelämän käytäntöjä.
Työsuojelu ja työturvallisuus 5 op
Osaamistavoitteet:
Opiskelija:
 tuntee työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön
 tuntee työsuojeluviranomaisten tehtävät ja ymmärtää viranomaistoiminnan
merkityksen
 osaa organisoida työpaikkansa työsuojelutoiminnan
 on suorittanut työturvallisuuskorttikoulutuksen.
 Sisältö:
Opintojaksossa keskitytään työsuojelun ja työturvallisuuden perusteisiin sekä niitä ohjaaviin
säädöksiin. Tarkoituksena on oppia yritystasolla soveltamaan aihepiiriin liittyviä
toimintatapoja siten, että toiminta tukee yrityksen tuloksellisuutta ja menestymistä.

35
YHTEISKUNNALLINEN TOIMINTA JA VUOROVAIKUTUS 40 op
Yhteiskunnallisen osaamisen alueella opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskunnan
rakenteita, kehityskulkuja ja monimuotoisuutta sekä vaikuttamistoiminnan merkitystä.
Yhteiskunnallisia ilmiöitä tarkastellaan sosiaalipolitiikan, taloustieteen ja liiketalouden
näkökulmista. Opintokokonaisuuden sisältöön kuuluu myös viestintä- ja
kommunikaatiotaitojen kehittäminen niin yksilöllisellä kuin yhteisöllisellä tasolla. Opiskelija
osaa käyttää ja kehittää erilaisia yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavia.

Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op ∆
Osaamistavoitteet:
Opiskelija
 tuntee monimuotoisuuden arvopohjan yksilö- ja yhteisötasolla
 osaa tarkastella omaa suhdettaan erityisyyteen ja monimuotoisuuteen
 osaa arvioida yhteiskunnan monimuotoisuutta estäviä ja tukevia rakenteita sekä
toimintatapoja
 tunnistaa vammaisten /osatyökykyisten henkilöiden erityisvaatimuksia koskien
työympäristön esteettömyyttä ja työolojen mukauttamista
 tuntee työolosuhteiden mukauttamisen erilaisia vaihtoehtoja ja taloudellisia
tukimuotoja
 osaa ottaa huomioon erilaisten työntekijöiden tarpeet työturvallisuuteen liittyen.
Sisältö:
Opiskelija perehtyy monimuotoisuuteen työyhteisön voimavarana ja menestystekijänä
globaalissa maailmassa. Opintojaksossa perehdytään myös monimuotoisuuden taustalla
olevaan säädöspohjaan ja opitaan laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelmia.
Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 hallitsee hyvin viestinnän perusteet ja keskeiset käsitteet
 tietää kommunikaatioon ja erilaisiin viestintätilanteisiin vaikuttavia tekijöitä
 tunnistaa erilaisia viestintätilanteita ja -kulttuureja ja osaa toimia niissä
 kehittää viestintä- ja kommunikaatio-osaamistaan erilaisissa viestintätilanteissa
 tietää, käyttää ja osaa kehittää viestinnän sisältöjä sekä eri muotoja ja kanavia.
Sisältö:
Opiskelija osaa selittää viestintäkompetenssin käsitteen. Hän oppii viestinnän perustaidot ja
kehittää kommunikaatiotaitojaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa käyttää
erilaisia medioita ja myös esiintyä mediassa tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi
opiskelija osaa järjestää vuorovaikutusta kehittäviä tilanteita sekä yhdenvertaisuutta
edistäviä toimintatapoja.
Opintojakso on yhteisöpedagogi-, tulkki- ja kulttuurituotannon koulutusten yhteinen.
Talous- ja työvoimapolitiikka 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa perustella yrityksen ja yhteiskunnan vuorovaikutussuhteen merkityksen
 tunnistaa työelämän muutosten takana olevia syy- ja seuraussuhteita
 tuntee keskeisiä työvoimapolitiikan ja hyvinvointipolitiikan lähtökohtia
 osaa arvioida yritystason ratkaisujen yhteiskunnallisia vaikutuksia
 osaa arvioida yritystason toimintaa globaalin kestävän kehityksen näkökulmasta.
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Sisältö:
Opintojaksossa perehdytään makrotason talouden kehitystrendeihin erityisesti
työvoimapolitiikan näkökulmasta. Olennaisena sisältönä on yhteiskunnallisen ja yritystason
vuorovaikutuksen tarkastelu sekä yritystason vastuun korostaminen ja kestävän kehityksen
edistäminen.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tuntee yhteiskunnan rakenteet ja toimijat
 osaa perustella edunvalvonnan ja lobbauksen merkityksen
 tuntee kansalaisten ja organisaatioiden vaikutusmahdollisuuksia
 tuntee kolmannen sektorin roolin ja merkityksen yhteiskunnassa
 osaa soveltaa vaikuttamisen menetelmiä käytännön työssä.
Sisältö:
Opintojaksossa tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen muotoihin ja opitaan
arvioimaan niiden vaikuttavuutta.
Yrittäjyys 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 ymmärtää yrittäjyyden varteenotettavana uravaihtoehtona tai osana ansiotyötään
 tietää yrittäjyyden mahdollisuudet omalla alallaan
 osaa tuotteistaa, markkinoida ja myydä omaa osaamistaan ja oman alansa palveluita
ja tuotteita
 osaa tuoda selkeästi esille ideoitaan sekä innostaa ja sitouttaa muita arvoa lisäävän
toiminnan luomiseen.
Sisältö:
Opiskelija perehtyy yrittäjyysajatteluun muuttuvassa työelämässä ja omalla alalla.
Opintojakso on yhteisöpedagogi-, tulkki- ja kulttuurituotannon koulutusten yhteinen.
Yritystoiminnan perusteet 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa valita itselleen ja idealleen sopivan yritysmuodon ja ansaintalogiikan
 osaa tehdä realistisen liiketoimintasuunnitelman
 osaa perustaa yrityksen ja johtaa sen toimintaa
 hallitsee yrityksen perustamisen ja sen päivittäisen johtamisen käytäntöjä.
Sisältö:
Opiskelija perehtyy yrityksen perustamiseen ja sen päivittäiseen johtamiseen liittyviin
asioihin.
Opintojakso on yhteisöpedagogi-, tulkki- ja kulttuurituotannon koulutusten yhteinen.
Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 hallitsee taloussuunnittelun, budjetoinnin ja talouden seurannan
 tuntee kirjapidon perusperiaatteita ja verotuskäytäntöjä sekä osaa lukea tilinpäätöstä
 osaa henkilöstösuunnittelun ja palkkauksen perusteet
 osaa analysoida talouden tunnuslukuja.
Sisältö:

37
Opiskelija perehtyy taloushallinnon moninaisiin tehtäviin. Opintojakson sisältö rakentaa
pohjan yhteisöpedagogin taloudelliselle osaamiselle sektorien erityispiirteet tunnistaen.
Opintojakso on yhteisöpedagogi- ja kulttuurituotannon koulutusten yhteinen.

TKI-osaaminen 5 op ∆
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa kuvailla kehittämisprojektin vaiheet ja toimivan projektiorganisaation
muodostamiseen liittyvät tekijät
 osaa soveltaa osaamistaan käytännön kehittämisprojektissa
 kykenee edistämään ryhmän luovuutta ja tuloksellisuutta menestyksellisten
palvelujen synnyttämiseksi
 osaa työelämälähtöisesti ja dialogisesti ideoida monipuolisesti uusia ratkaisuja
 osaa käyttää tarkoituksenmukaisia rahoituslähteitä ja osaa kehittää varainhankintaa.
Sisältö:
Opiskelija perehtyy TKI-työhön oppimalla TKI-ympäristössä. Opiskelija tutustuu
hanketyössä hankkeen koko elinkaareen tarkoituksen mukaisten rahoituslähteiden
käyttämisestä aina oman osaamisen soveltamiseen hankkeen kehittämisessä.

HR-TOIMINNON OPERATIIVINEN ROOLI 30 op
Opintokokonaisuudessa perehdytään HR-toiminnan operatiivisen tason tavoitteisiin,
tehtäviin ja käytäntöihin. Sisällöllisenä painopisteenä ovat hyvä hallinnointi ja
työhyvinvointi, joiden avulla vaikutetaan yrityksen tuottavuuteen, kilpailukykyyn ja
menestymiseen. Opintojaksossa perehdytään myös tulosten seurantaan mittaamisen ja
tilastoinnin avulla sekä arviomaan tuloksia henkilöstön tuottavuuden ja toiminnan
tehokkuuden näkökulmasta.
Opintokokonaisuus toteutetaan kiinteässä yhteydessä työelämään käyttäen ohjattua työn
opinnollistamista tai harjoittelua ensisijaisina suorittamistapoina. Työelämälähtöistä
opiskelua tuetaan aihepiireihin liittyvällä materiaalilla ja valmentajan tukemalla
tavoitteellisella oppimisella. Opintokokonaisuuteen liittyviä teemoja tarkastellaan myös
kansainvälisessä toimintaympäristössä.
Hyvä hallinnointi ja työnantajakuvan rakentaminen 10 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tuntee eri toimijoiden hallinnollisen ja taloudellisen perustan ja rahoitusrakenteet
 osaa perustella hyvän hallinnoinnin (CG) ja liiketoiminnan eettisen koodin
merkityksen
 hallitsee asiakaslähtöisen palvelumuotoilun ja tuotteistamisen periaatteita ja
käytäntöjä
 tuntee HR-palveluiden tuotteistamisprosessit ja osaa analysoida, arvioida ja kehittää
tuote- ja palveluprosesseja
 tuntee ulkoisen ja sisäisen työnantajakuvan muodostumisen ja hallitsee
työnantajabrändin rakentamisen
 tuntee rekrytoinnin kanavat, menetelmät ja taustaselvitykset
 osaa rakentaa perehdyttämisen kokonaisuuden työpaikan toimintakulttuurin
lähtökohdista.
Sisältö:
Opintojakso toteutetaan työelämälähtöisenä kehittämistyönä, jossa arvioidaan olemassa
olevia toimintakäytäntöjä ja rakennetaan hyvään hallinnointiin ja liiketoiminnan eettiseen
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koodiin perustuvia toimintatapoja. Opiskelija vahvistaa itseohjautuvaa orientaatiotaan ja
etsii tapauskohtaisia sovelluksia opinnoissa käsiteltyjen yleisten periaatteiden mukaisesti.
Suorituksen johtaminen ja palkitseminen 10 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa perustella suorituksen johtamisen strategian merkityksen
 osaa mallintaa ja implementoida tavoite-, tulos- ja kehityskeskusteluprosessin
 osaa kehittää työsuorituksen arvioitimalleja ja urasuunnitelmia
 osaa laatia osaamiskartoituksen ja tuntee työn vaativuuden arvioinnin perusteet
 osaa tehdä operatiivisen tason henkilöstötutkimuksia
 hallitsee palkitsemisen kokonaisuuden ja perusteet
 osaa perustella palkitsemisen merkityksen motivoinnissa ja sitouttamisessa sekä
yrityksen tuloksellisuudessa
 osaa rakentaa eettisesti kestävän palkitsemisen kokonaisuuden.
Sisältö:
Opintojaksossa keskitytään työelämän ja työyhteisön prosessien kehittämiseen
henkilöstöjohtamisen näkökulmasta. Työsuoritusten arviointi ja työntekijöiden
palkitseminen ovat keskeinen osa kokonaisuutta.
Opintojakso suoritetaan työelämälähtöisesti valmentajan tukemana käytännön
kehittämistehtävänä tai harjoitteluna.
Työterveys ja työhyvinvointi 10 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 hallitsee lakisääteiseen ja vapaaehtoiseen työterveyshuoltoon liittyvän
kokonaisuuden sekä työterveyshuollon roolin HR:n ja johtamisen näkökulmasta
 ymmärtää työterveyden ja työhyvinvoinnin merkityksen yksilön ja organisaation
tuottavuudelle erityisesti muutostilanteissa
 hallitsee työhyvinvoinnin kokonaisuuden ja työkykyjohtamisen merkityksen
tuloksellisuuteen
 osaa rakentaa työhyvinvoinnin prosesseja strategian näkökulmasta
 tuntee työterveyshuollon ja työhyvinvoinnin mittareita ja osaa perustella
mittaamisen merkityksen tuloksellisuudelle
 on suorittanut työhyvinvointikorttikoulutuksen
 osaa rakentaa mittareita ja raportoida niiden antamia tuloksia erilaisten prosessien
tarpeisiin
 osaa tulkita mittaamisen tuloksia henkilöstön tuottavuuden ja toiminnan
tehokkuuden ja henkilöstökustannusten näkökulmasta.
Sisältö:
Opintojaksossa perehdytään työhyvinvoinnin merkitykseen yrityksen tuloksellisuudelle ja
kehittämiselle. Työelämälähtöisissä tehtävissä rakennetaan työhyvinvointia ja
tuloksellisuutta kuvaavia mittareita ja analysoidaan niiden antamaa informaatiota.
Kehittämistehtävät keskittyvät työhyvinvointiin ja tarkoituksena on osoittaa sen yhteys
tuottavuuteen ja kilpailukykyyn.
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AMMATILLISESTI SYVENTÄVÄT OPINNOT 30 op
Syventävien opintojen aikana opiskelija hankkii sellaiset työyhteisön uudistumis- ja
kilpailukyvyn rakentamisessa tarvittavat työyhteisön kehittäjän keskeiset kompetenssit,
joiden avulla hän kykenee tukemaan johtoa ja henkilöstöä organisaation tuottavuuden
kasvattamisessa ja työyhteisön menestymisessä. Nämä taidot ovat työyhteisön kehittäjän
syvintä ydinosaamista ja niiden avulla tuetaan muutosten läpivientiä ja tavoitteiden
saavuttamista.
Muutostarpeisiin vastaaminen 15 op
Opintokokonaisuudessa tarkastellaan yrityksen strategisia tavoitteita ja niiden perusteella
tarvittavia innovaatiota, muutostarpeita ja yhteistyöverkostoja. Keskiössä ovat
toimintaprosessien selkeyttäminen ja tehostaminen tuottavuuden ja kilpailukyvyn
parantamiseksi. Tavoitteena on myös johtamisen ja esimiestyön kehittäminen rakentamalla
sille erilaisia yrityskohtaisia tukitoimia.

Innovaatiot ja muutosjohtaminen 5 op ∆

Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 hallitsee oppivan organisaation keskeiset ajatukset ja sovellukset
 osaa eritellä ja arvioida muutostarpeita yrityksen strategian perusteella
 osaa soveltaa valmentavaa työotetta työyhteisön muutostilanteissa
 osaa edistää luovaa ongelmanratkaisua muuttuvissa tilanteissa ja
toimintaympäristöissä
 osaa suunnitella ja käynnistää kokeilevia tai käytäntölähtöisiä innovaatioita
työorganisaation, verkoston tai oman yritystoiminnan kehittämiseksi
 osaa fasilitoida muutosprosesseja.
Sisältö:
Opintojaksossa keskitytään yrityksen strategian mukaisiin muutostarpeisiin ja niiden
tavoitteelliseen toteuttamiseen.
Osaamisen ja esimiestyön kehittäminen 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tuntee esimiestyöskentelyn vaatimukset, erilaiset mallit ja toimintatavat
 hallitsee johtamisen viitekehyksen rakentamisen ja soveltamisen
 osaa rakentaa osaamisen kehittämisen prosesseja
 osaa soveltaa valmentamisen menetelmiä työyhteisössä
 osaa rakentaa johdon ja esimiesten kehittämisohjelmia.
Sisältö:
Opintojaksossa rakennetaan johtamista ja esimiestyötä tukevia ja kehittäviä prosesseja.

Ulkoistaminen ja verkostojen rakentaminen 5 op ∆

Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 hallitsee ulkoistamisstrategian ja ymmärtää ulkoistamisen syyt
 osaa rakentaa kilpailutus- ja ulkoistamisprosessin
 hallitsee keinot ulkoistusten onnistuneeseen läpivientiin
 ymmärtää verkostotalouden ja verkostojen merkityksen liiketoiminnalle ja
kilpailukyvylle
 hallitsee strategialähtöisen kumppanuusajattelun ja verkostosuhteisiin liittyvät riskit
 osaa rakentaa erilaisia verkostoja ja verkostoitumisprosesseja.
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Sisältö:
Opintojaksossa keskitytään verkostojen kehittämiseen sekä arvioimaan ja toteuttamaan
ulkoistuksia liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi.

Toimintakulttuurin ja tuottavuuden kehittäminen 15 op ∆

Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa vahvistaa työyhteisön ja tiimien sisäistä vuorovaikutusta ja ryhmädynamiikkaa
 osaa soveltaa monipuolisesti ratkaisu- ja voimavarakeskeistä ajattelua työyhteisöjen,
tiimien ja yksilöiden kanssa
 kykenee valmentamaan lähiesimiehiä ja tiimejä
 osaa perustella toimintakulttuurin vaikutukset organisaation toiminnalle,
tuottavuudelle ja kilpailukyvylle
 osaa vaikuttaa toimintakulttuurin kehittymiseen
 hallitsee Lean-ajattelun perusteet ja osaa rakentaa Lean-prosesseja ja -organisaatiota
 kykenee parantamaan työn tehokkuutta ja toiminnan tuloksellisuutta.
Sisältö:
Suoritetaan ensisijaisesti kehittävänä harjoitteluna tai työn opinnollistamisena opintojen
loppuvaiheessa. Tehtävä voi kytkeytyä kiinteästi opinnäytetyöhön.

KEHITTÄMISTOIMINNAN OPINNOT 30 op
Kehittämistoiminnan opinnoissa opiskelija oppii soveltamaan tutkimus- ja kehittämistyön
menetelmiä omassa ammatillisessa työskentelyssään. Hän osaa tunnistaa sekä
toimintatapojen että toimintarakenteiden kehittämistarpeita ja etsiä niihin perusteltuja
ratkaisuja. Opiskelija tuntee tutkimus- ja kehittämistyön eettiset perusperiaatteet ja
ymmärtää kriittisen ja monipuolisen tiedon merkityksen kehittämistoiminnassa. Opiskelija
osaa soveltaa yhteisöllisiä lähestymistapoja kehittämisprosessien organisoimiseksi ja
hallitsemiseksi. Opintojaksot valmentavat myös oman opinnäytetyöprosessin hallintaan ja
siinä sovellettavien menetelmien käyttöön.
Kehittämistoiminnan opinnot muodostavat kokonaisuuden, jotka suoritetaan
työelämälähtöisesti. Opinnäytetyö on mahdollista integroida myös muihin syventäviin
opintoihin. Opintojen käytännön toteutuksessa pyritään löytämään yhteisöllistä oppimista
tukevia toteutustapoja myös opinnäytetyön osalta.
Kehittämistyön menetelmät 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa tunnistaa toimintatapojen kehittämistarpeita ja osaa laatia
kehittämissuunnitelman
 osaa soveltaa yhteisöllisiä kehittämistoiminnan menetelmiä
 osaa suunnitella ja toteuttaa kyselyn, haastattelun tai havainnoinnin sekä analysoida
perustasolla niiden avulla hankittuja aineistoja
 osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen arvioinnin
 osaa soveltaa lähdekritiikkiä ja toimia eettisesti kestävällä tavalla
kehittämistoiminnassa.
Sisältö:
Opintojaksossa perehdytään tutkimuksen ja kehittämistyön menetelmiin ja niiden
soveltamiseen käytännön tilanteissa. Lisäksi opitaan ymmärtämään tutkimusetiikan ja
lähdekritiikin merkitys käytännön tutkimus- ja kehittämistoiminnalle.
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Opintojakso voidaan suorittaa työelämälähtöisesti.
Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa tunnistaa toimintarakenteiden kehittämistarpeita ja osaa suunnitella
kehittämisprosessin
 pystyy perustelemaan kehittämistyön merkityksen ammatissaan ja toimialallaan
 osaa soveltaa tutkimuksellisen kehittämistoiminnan lähestymistapoja ja menetelmiä
 osaa arvioida toiminnan vaikutuksia ja perustella vaikuttavuuden arvioinnin
merkityksen
 osaa raportoida kehittämistoiminnan eri vaiheista ja tuloksista selkeästi.
Sisältö:
Opintojaksossa on keskeistä menetelmällisen osaamisen vahvistaminen ja
kehittämisprosessin hallinta. Opintojaksossa osaaminen syvenee toimintatapojen
kehittämisen tasolta toimintarakenteiden tasolle.
Opintojaksoon liittyvät tehtävät pyritään toteuttamaan työelämälähtöisesti.
Kehittämistoiminnan käytännöt 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa perustella osallisuuden merkityksen yhteisöllisessä kehittämistoiminnassa ja
osaa toteuttaa yhteisöllisiä kehittämisprosesseja
 osaa käyttää monipuolisesti erilaisia tietolähteitä kehittämistoiminnan tietoperustan
rakentamisessa
 osaa perustella pätevästi näkökantojaan ja kehittämistoiminnassa saatuja tuloksia
 osaa kirjoittaa selkeää asiantuntijatekstiä
 osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta sekä arvioida omaa toimintaansa.
Sisältö:
Opiskelija osaa soveltaa osallistavia toimintatapoja kehittämisprosessissa. Hän syventää
menetelmällistä osaamistaan ja osaa toimia yhteisöllisyyttä vahvistavasti. Lisäksi hän pystyy
argumentoimaan pätevästi ja ilmaista näkemyksiään selkeästi niin kirjallisesti kuin
suullisesti.
Opintojakso toteutetaan työelämälähtöisesti ja se voi yhdistyä opiskelijan tai
opiskelijaryhmän opinnäytetyöhön.
Opinnäytetyö 15 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa kehittää konkreettisesti työelämän käytäntöjä
 osaa soveltaa kehittämistyön menetelmiä oman alansa työtehtävissä
 osaa hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä
 osaa kirjoittaa selkeää asiantuntijatekstiä
 osaa soveltaa kehittämistyön tuloksia työelämässä.
Sisältö:
Opinnäytetyön sisällön, arvioinnin ja toteutuksen tarkempi ohjeistus löytyy
opinnäytetyöoppaasta.
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VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 op
Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija vahvistaa omaa ammatillista osaamistaan tai
hankkii uusia näkökulmia ammatilliseen osaamiseensa. Vapaasti valittavina opintoina
voidaan suorittaa myös joitakin ammattialan yhteisiä opintoja tai ammatillisen
suuntautumisen opintoja tai opintoja Humakin muusta tarjonnasta. Myös muita
korkeakoulutasoisia opintoja, jotka tukevat työelämäkehittäjän osaamista, voidaan
sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin. Lisäksi työelämäasiantuntijan tehtävistä saatua
työkokemusta voidaan sisällyttää tutkinnon osaksi.
Työyhteisön kehittämisen seminaarit, opinnot tai projektit 15 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 pystyy opinnollistamaan oman aktiivisuutensa työyhteisön kehittäjänä
 osaa projektitoiminnan peruskäsitteet
 syventää osaamistaan osallistumalla seminaariin tai konferenssiin
 osaa omaehtoisesti syventää osaamistaan ja etsiä kehittämiskohteita
 osaa suunnitella ja toteuttaa oman toimialansa kehittämisprojekteja.

43

YHTEISÖPEDAGOGI (AMK)
Seikkailukasvatus
1. KOULUTUSLUPAUS
Seikkailukasvatukseen suuntautuva yhteisöpedagogin tutkinto on ammatillinen bachelortason korkeakoulututkinto. Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän
ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen
eurooppalaista ja kansallista viitekehystä (taso 6).
Seikkailukasvatuksessa tavoitteena on tukea yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen kasvua,
kehitystä ja toimivuutta seikkailullisten toimintojen avulla. Opinnot perustuvat
monitieteelliseen teoreettiseen viitekehykseen, jota sovelletaan käytäntöön aidoissa
oppimisympäristöissä. Opintojen aikana opiskelijat oppivat suunnittelemaan ja
toteuttamaan erilaisille kohderyhmille suunnattuja turvallisia seikkailukasvatuksellisia
prosesseja sekä arvioimaan ja kehittämään seikkailukasvatuksellista toimintaa.
Seikkailukasvatukseen suuntautuvat yhteisöpedagogiopinnot valmentavat monipuolisesti
yhteisöpedagogin ammattialalla ja seikkailukasvatuksessa tarvittaviin taitoihin. Opiskelijat
omaksuvat ehkäisevän työn ja hyvinvoinnin edistämisen keskeiset periaatteet ja käytännöt
sekä perehtyvät yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen toiminnan eri muotoihin. Opiskelijat
oppivat pedagogisia, sosiaalisia, lajiteknisiä ja ympäristö- ja turvallisuustaitoja sekä saavat
valmiuksia yrittäjänä toimimiseen. Työelämässä toteutettavat harjoittelut ja
yhteistyöprojektit työelämätoimijoiden kanssa ovat kiinteä osa opiskelijoiden yhteisö- ja
seikkailupedagogisen osaamisen kehittämistä.
Tutkinnosta valmistuvat opiskelijat toimivat moninaisissa työtehtävissä eri sektoreilla niin
kansallisissa kuin kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Seikkailukasvatukseen
suuntautuneen yhteisöpedagogin ammatilliset työkentät ovat esimerkiksi nuoriso- ja
järjestötyön, kasvatuksen ja koulutuksen, hyvinvointia edistävien palveluiden tuottamisen ja
luonto- ja elämysyrittäjyyden alueilla.

2. TUTKINNON OSAAMISTAVOITTEET
Seikkailukasvatukseen suuntautuvan tutkinnon osaamistavoitteet kiinnittyvät
yhteisöpedagogi-tutkinnon ydinkompetensseihin, jotka ovat pedagoginen, yhteisöllinen,
yhteiskunnallinen ja kehittämisosaaminen. Näiden lisäksi painotus on seikkailukasvatuksen
lajiteknisessä osaamisessa. Turvallisuus- ja ympäristöosaaminen ovat seikkailukasvattajan
osaamista läpäiseviä osaamisalueita. Tutkinnon osaamisperustaa kuvataan
opetussuunnitelmassa opintokokonaisuuksina, joihin kuuluvien opintojaksojen
osaamistavoitteet syvenevät opintojen edetessä.
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3. OPINTOJEN KULKU JA RAKENNE
Yhteisöpedagogin opinnot rakentuvat yleisistä opinnoista, ammatillisista opinnoista,
ammatillisesti syventävistä opinnoista sekä kehittämistoiminnan opinnoista. Lisäksi
opiskelija täydentää osaamistaan vapaasti valittavilla opinnoilla.
Opintojen aikana opiskelija työskentelee lukuisissa autenttisissa oppimisympäristöissä ja
jakaa oppimis- ja työelämäkokemuksiaan valmennusryhmissä. Opintojen edetessä
opiskelijan ammatillinen tietoperusta vahvistuu, ja itsenäistä työskentelyä ja asioiden
kokonaisvaltaista hallintaa edellyttävät tehtävät lisääntyvät.
Opiskelijan informaatiolukutaito kehittyy läpi opintojen: 0pintojen alkuvaiheessa
perehdytään tiedonhankinnan perustaitoihin, tiedon kriittiseen arviointiin ja eettiseen
käyttöön. Opintojen keskivaiheessa korostuu tietolähteiden monipuolinen hyödyntäminen ja
tiedontarpeen arviointi osana oppimiskokemusten reflektointia. Opintojen päättövaiheessa
opiskelijalta edellytetään sujuvaa ja laaja-alaista tiedonhankintaa ja tiedon käyttöä osana
kehittämistoimintaa. Opintojen aikana opiskelija toimii myös erilaisissa työelämän
informaatioympäristöissä.
Yleiset opinnot:
Yleisissä opinnoissa opiskelija orientoituu ammattikorkeakouluopintoihin sekä
yhteisöpedagogin ammatillisen toiminnan perusteisiin. Opiskelija saa pedagogiset valmiudet
opiskeluunsa ja ymmärtää itseohjautuvuuden merkityksen opintojen edistämisessä ja
ammatillisessa kasvussa.
Ammatilliset opinnot:
Yhteisöpedagogin ammatillisen toiminnan perusteet rakentavat perustan yhteisöpedagogin
ja seikkailukasvattajan ammatilliselle ajattelulle, identiteettityölle ja toiminnalle.
Ammatillisissa opinnoissa luodaan myös perusta kielitaidolle suomalaisessa ja
kansainvälisessä toimintaympäristössä.
Ammatillisissa opinnoissa on kaikkien koulutusten (kulttuurituottaja-, tulkki- ja
yhteisöpedagogikoulutus) yhteisiä opintoja, jotka toteutuvat joko kolmen tai kahden
koulutuksen välisenä. Toteutusten sisällöt ja toimintaympäristöt voivat määrittyä
koulutuksittain eri painotuksin. Yhteiset ammatilliset opintojaksot ovat: Ihmisoikeudet ja
moninaisuuden kohtaaminen (5 op), Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen (5 op),
Johtaminen ja työyhteisötaidot (5 op), Osallistava pedagogiikka (5 op), Taloussuunnittelu- ja
-hallinto (5 op), Yrittäjyys (5 op), Yritystoiminnan perusteet (5 op) sekä Innovaatiotoiminta
(5 op). Yhteisöpedagogikoulutuksen osalta Innovaatiotoiminta-opintojakso sijoittuu
ammatillisesti syventävien opintojen alle.
Pedagoginen osaaminen seikkailukasvatuksessa:
Opiskelija perehtyy yhteisöpedagogin ja seikkailukasvattajan pedagogisen toiminnan
teoreettisiin ja käytännöllisiin perusteisiin. Opiskelija oppii suunnittelemaan, toteuttamaan
ja arvioimaan tavoitteellisia ja pedagogisesti perusteltuja seikkailukasvatuksellisia
prosesseja. Osaamiskokonaisuuden läpäisevät turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat.
Pedagoginen osaaminen integroituu kiinteästi lajitekniseen osaamiseen ja muodostaa
yhdessä sen kanssa seikkailukasvattajan ydinosaamisen.
Lajitekninen osaaminen seikkailukasvatuksessa:
Osaamiskokonaisuus rakentuu seikkailukasvattajan lajiteknisiin taitoihin valmentavista
opintojaksoista. Opintojen aikana opiskelija omaksuu seikkailukasvatuksellisessa
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toiminnassa tarvittavia teknisiä perustietoja ja -taitoja ja ymmärtää teknisten taitojen
merkityksen tavoitteelliselle kasvatus-, oppimis- ja ohjausprosessille. Turvallisuus- ja
ympäristötaidot läpäisevät lajiteknisen osaamisen opintokokonaisuuden.
Yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen:
Opintokokonaisuuden keskiössä ovat yksilön toimijuus ja sen edistäminen erilaisissa
yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä talous- ja yrittäjyysosaaminen. Lisäksi opiskelija oppii
yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen viestinnän ja vuorovaikutuksen taitoja.
Ammatillisesti syventävät opinnot:
Opiskelija vahvistaa yhteisöpedagogista ja seikkailukasvatuksellista asiantuntijuuttaan
perehtymällä seikkailukasvatuksellisen toiminnan sekä ammatillisten verkostojen ja
kumppanuuksien kehittämiseen kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä.
Kehittämistoiminnan opinnot:
Kehittämistoiminnan opinnoissa opiskelija oppii soveltamaan tutkimus- ja kehittämistyön
menetelmiä ja vastaamaan työelämästä nouseviin kehittymistarpeisiin. Opiskelija oppii
arvioimaan erilaisia toimintamuotoja ja toimintarakenteiden kehittämistarpeita sekä
etsimään perusteltuja ratkaisuja. Kehittämistoiminnan opinnot rakentavat perustan
yhteisöpedagogin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamisen vahvistumiselle aidoissa
työelämän toimintaympäristöissä, kehittämishankkeissa ja verkostoissa.
Vapaasti valittavat opinnot:
Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija vahvistaa omaa ammatillista osaamistaan tai
hankkii uusia näkökulmia ammatilliseen osaamiseensa. Opiskelija voi suorittaa vapaasti
valittavia opintoja oman etenemissuunnitelmansa mukaisesti opintojensa aikana.
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Opetussuunnitelman visualisointi

Taulukkoon on merkitty *-merkillä koulutusten yhteiset opintojaksot
Taulukkoon on merkitty ∆-merkillä yhteisöpedagogikoulutuksen profiilien sisällöiltään yhteiset tai osin yhteiset opintojaksot

Seikkailukasvatukseen suuntaavan yhteisöpedagogin (AMK) profiilin taulukkoa luetaan
alhaalta ylöspäin. Tutkinto koostuu yleisistä (10 op), ammatillisista (125 op), ammatillisesti
syventävistä (30 op) ja kehittämistoiminnan (30 op) opinnoista. Yleisistä opinnoista
ammatillinen kehittyminen (5 op) kiinnittyy opiskelijan kehittymistavoitteisiin sekä
ammatillisen kehittymisen osoittamiseen läpi opintojen (sähköinen portfolio). Vapaasti
valittavat opinnot (15 op) ovat kuvattu vertikaalisesti taulukon vasempaan reunaan.
Sijoittamisella halutaan kertoa, että vapaasti valittavat opintoja opiskelija voi suorittaa läpi
tutkinnon.
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4. KANSAINVÄLISYYS- JA
MONIKULTTUURISUUSOPINNOT
Ammattikorkeakoulun kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusopintojen tavoitteena on
valmentaa toimimaan kansainvälisessä ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä sekä
ymmärtämään erilaisuuden, globaalien haasteiden ja kestävän yhteiskunnan periaatteet.
Opinnot toteutuvat eri koulutusaloilla ja tutkinnoissa eri tavoin.
Seikkailukasvatuksen bachelor-tutkinto on lähtökohdiltaan, opetuskieleltään ja
kohderyhmältään kansainvälinen ja monikulttuurinen. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
läpäisevät koko tutkinnon, ja lisäksi ne toteutuvat esimerkiksi opiskelijavaihtoina Humakin
partnerioppilaitoksissa, harjoitteluina ja kehittämis- ja opinnäytetöinä monikulttuurisissa ja
kansainvälisissä toimintaympäristöissä, osallistumisena opintojen aikana erilaisiin
kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin ja verkostoyhteistyöhön sekä mahdollisina
kumppanioppilaitosten kanssa yhteistyössä järjestettävinä intensiiviopintojaksoina.
Opintojen loppuvaiheessa opiskelija myös perehtyy kansainväliseen ja monikulttuuriseen
toimintaan ja verkostoihin sekä näiden kehittämiseen.

5. OPETUSSUUNNITELMA
YLEISET OPINNOT 10 op
Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Ammatillinen kehittyminen 5 op ja
Opiskeluvalmiudet 5 op. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija kykenee
suunnittelemaan ja arvioimaan omaa oppimistaan sekä ammatillista kehitystään
kompetenssiperusteisesti läpi opintojen. Opiskelija osaa laatia oman urasuunnitelmansa,
tehdä oman osaamisensa näkyväksi, arvioida osaamistaan sekä laatia CV:n ja
työhakemuksen. Opiskelija ymmärtää vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitojen sekä
verkostojen merkityksen oppimisessa ja ammatillisessa kontekstissa. Opiskelija osaa jakaa
osaamistaan muille opiskelijoille ja toimia vertaismentorina opiskeluiden aikana.
Ammatillinen kehittyminen 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 kykenee itsensä johtamiseen, itseohjautuvuuteen ja vastuun ottamiseen opinnoistaan
ja työstään
 kykenee oman ammatillisen kasvunsa kompetenssiperusteiseen suunnitteluun ja
arviointiin
 kykenee osoittamaan osaamistaan
 käyttää vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitojaan opiskelu- ja työyhteisössään
 soveltaa ammattieettisiä periaatteita ja kestävää kehitystä toiminnassaan.
Sisältö:
Opiskelija laatii ammatillisen kehityksensä jatkuvana näyttönä sähköisen portfolion. Hän
valmistautuu ja osallistuu kehityskeskusteluihin sekä urasuunnitelmansa esittelyyn.
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Opiskeluvalmiudet 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tietää Humakin pedagogiset yleisperiaatteet ja käytänteet sekä oppimiskäsitykset
 tiedostaa korkeakoulussa edellytettävät opiskeluvalmiudet
 osaa arvioida opiskelukykyään suhteessa alan korkeakouluvaatimuksiin
 osaa käyttää opiskeluun liittyvää tieto- ja viestintätekniikkaa ja eri viestintäkanavia
ja toimia erilaisissa oppimisympäristöissä
 tunnistaa ammattialansa toimintaympäristöjä ja verkostoja.
Sisältö:
Opiskelija saa valmiudet valmennuspedagogiseen oppimiseen sekä tarvittaviin
oppimisympäristöihin ja -välineisiin. Hän tutustuu Humakin opiskelijakunnan (HUMAKOn)
toimintaan. Opintojen aikana perehdytään opiskelukyvyn osa-alueisiin, esteettömyyteen ja
oppimisvaikeuksiin liittyviin tukimuotoihin (mahdollinen sopeuttaminen tai
mukauttaminen).

AMMATILLISET OPINNOT 125 op
AMMATILLISET KIELIOPINNOT 15 op
Seikkailukasvatukseen erikoistuvan yhteisöpedagogin ammatilliset kieliopinnot rakentuvat
yhteensä 15 opintopisteestä.
Opiskelijoilla, jotka eivät puhu englantia äidinkielenään (non-native English speakers),
kieliopinnot koostuvat suomen kielen perusopinnoista ja ammatillisesta englannista:
- suomen kieli 1, 5 op
- suomen kieli 2, 5 op
- englannin kieli 5 op.
Opiskelijoilla, jotka puhuvat englantia äidinkielenään (native English speakers), kieliopinnot
sisältävät suomen kielen perusopintoja ja lisäksi valinnaisen kielen:
- suomen kieli 1, 5 op
- suomen kieli 2, 5 op
- valinnainen kieli 5 op.
Suomea äidinkielenään puhuvilla opiskelijoilla (native Finnish speakers) kieliopinnot
sisältävät ammatillisen ruotsin, englannin ja suomen kielen ja viestinnän opintoja:
- ruotsin kieli 5 op
- englannin kieli 5 op
- suomen kieli ja viestintä 5 op
Suomen kieli 1,5 op
(Finnish for beginners 1)
Osaamistavoitteet
Opiskelija:





tunnistaa ja ymmärtää rauhallisesti puhuttuja yksinkertaisia ja lyhyitä suomen kielen
sanoja ja lauseita
tunnistaa ja ymmärtää kirjoitettuja yksinkertaisia ja lyhyitä suomen kielen sanoja ja
lauseita
pystyy tuottamaan muutamia yksinkertaisia ja lyhyitä suomen kielen sanoja ja
lauseita suullisesti ja kirjallisesti
selviytyy yksinkertaisissa keskusteluissa ja arkipäivän tilanteissa.
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Sisältö:
Opiskelija tutustuu tavallisimpiin suomen kielen fraaseihin ja omaksuu perussanastoa sekä
kieliopin perusteita arkipäivän tilanteissa selviytymiseen. Opintojakso rakentaa perustan
suomen kielen opiskelulle. Tavoitetaso on A1-kieliä koskevassa eurooppalaisessa
viitekehyksessä.
Suomen kieli 2,5 op
(Finnish for beginners 2)
Osaamistavoitteet
Opiskelija:




ymmärtää puhuttua yksinkertaista suomen kielen sanastoa ja lyhyitä lauseita
ymmärtää yksinkertaisia ja lyhyitä suomenkielisiä tekstejä
pystyy tuottamaan yksinkertaista suomen kielen sanastoa ja lauseita suullisesti ja
kirjallisesti
 pystyy kommunikoimaan suomeksi yksinkertaisissa keskusteluissa ja arkipäivän
tilanteissa.
Sisältö:
Opiskelija kehittää suomen kielen suullisia ja kirjallisia taitojaan. Opiskelija saa valmiudet
toimia suomen kielellä arkisissa tilanteissa. Opintojakso täydentää suomen kielen alkeita.
Tavoitetaso on A2-kieliä koskevassa eurooppalaisessa viitekehyksessä.
Englanti 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa aktiivisesti käyttää oman alansa sanastoa sekä suullisesti että kirjallisesti
 osaa viestiä moniammatillisissa työyhteisöissä sekä suullisesti että kirjallisesti
 osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä ammatillisissa tilanteissa
 osaa toimia erilaisissa haastattelu- ja ohjaustilanteissa
 selviytyy työnhausta ja osaa esitellä toimintaympäristöään ja työtehtäviään
 osaa hankkia tietoa erilaisista englanninkielisistä oman alansa lähteistä
 ymmärtää asiatyylin ja puhekielen eron ja osaa käyttää niitä asianmukaisesti.
Sisältö:
• kirjallinen ja suullinen viestintä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim.
raportointi, neuvottelut, puhelinkeskustelut, sähköposti, työnhaku)
• erilaiset ohjaus-, haastattelu- ja neuvontatilanteet
• oman alan tiedon hankinta ja hyödyntäminen ammattitaidon ylläpitämisessä.
Ruotsi 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa aktiivisesti käyttää oman alansa sanastoa sekä suullisesti että kirjallisesti
 osaa viestiä moniammatillisissa työyhteisöissä sekä suullisesti että kirjallisesti
 osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä ammatillisissa tilanteissa
 osaa toimia erilaisissa haastattelu- ja ohjaustilanteissa
 selviytyy työnhausta ja osaa esitellä toimintaympäristöään ja työtehtäviään
 osaa hankkia tietoa erilaisista ruotsinkielisistä oman alansa lähteistä
 ymmärtää asiatyylin ja puhekielen eron ja osaa käyttää niitä asianmukaisesti.
Sisältö:
• kirjallinen ja suullinen viestintä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim.
raportointi, neuvottelut, puhelinkeskustelut, sähköposti, työnhaku)
• erilaiset ohjaus-, haastattelu- ja neuvontatilanteet
• oman alan tiedon hankinta ja hyödyntäminen ammattitaidon ylläpitämisessä.
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Suomen kieli ja viestintä 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa arvioida omaa viestintäosaamistaan ja ymmärtää erilaisia vuorovaikutusta
luovia ja ylläpitäviä keinoja ja viestinnän prosesseja
 tietää ryhmäviestinnän perusteet ja yhteisöjen vuorovaikutustilanteiden piirteitä
 osaa antaa ja vastaanottaa palautetta tavoitteellisesti ja perustellen
 tietää asiatyylisen viestinnän piirteitä ja työelämän keskeisiä tekstilajeja niihin
kuuluvine kielenkäyttösuosituksineen
 tietää tieteellisen tekstin piirteet
 tunnistaa tiedontarpeet, osaa hakea ja paikantaa opintojen ja ammatillisen
kehittymisen kannalta keskeistä tietoa sekä käyttää ja arvioida tietoa kriittisesti ja
eettisesti.
Sisältö:
Opintojaksossa perehdytään viestinnän tekijöihin, ryhmäviestintään ja omaan
viestintäosaamiseen. Lisäksi sisältöön kuuluu asiatyylinen viestintä, tutkimusviestintä,
tiedontarpeiden tunnistaminen sekä tiedonhankinnan ja -hallinnan perusteet.

YHTEISÖPEDAGOGIN AMMATILLISEN TOIMINNAN PERUSTEET 10 op
Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op ∆
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tiedostaa ammattialansa arvoperustan ja ihmistyön eettiset lähtökohdat
 tuntee suomalaisen yhteiskunnan päätös-, palvelu- ja vaikutusjärjestelmät
 tunnistaa ammattialansa keskeiset tieteelliset lähtökohdat ja tietoperustan
 tietää yhteisöpedagogin tutkinnon ydinosaamisalueet
 tutustuu yhteisöpedagogin erilaisiin toimintaympäristöihin ja urapolkuihin.
Sisältö:
Opiskelija perehtyy yhteisöpedagogin työhön ja sijoittumismahdollisuuksiin ammatillisissa
toimintaympäristöissä. Opiskelija saa perustiedot yhteisöpedagogin tutkinnon taustalla
olevasta arvo- ja tietoperustasta sekä ammatillisen asiantuntemuksen ydinalueista.
Opintojakso rakentaa pohjan yhteisöpedagogin ammatilliselle ajattelulle ja identiteettityölle.
Yhteisöpedagogi seikkailukasvatuksen osaajana 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tietää seikkailukasvatuksen keskeiset lähtökohdat ja osaamisperustan
 tunnistaa seikkailukasvatuksen hyödynnettävyyden ja sovellusmahdollisuudet
 tietää seikkailukasvatuksen ammatillisen kentän ja erilaiset uramahdollisuudet
 hahmottaa keskeiset kansalliset ja kansainväliset seikkailukasvatusta toteuttavat
organisaatiot ja verkostot.
Sisältö:
Opiskelija saa perustavat tiedot seikkailukasvatuksesta ja sen merkityksestä ehkäisevässä
työssä, yksilöiden ja ryhmien kasvun ja kehityksen tukemisessa, osallisuuden edistämisessä,
yhteisöllisyyden vahvistamisessa ja hyvinvoinnin tukemisessa. Opiskelija hahmottaa
seikkailukasvatuksen moninaiset työkentät, kuten nuoriso- ja järjestötyön, kasvatuksen ja
koulutuksen, hyvinvointia edistävien palveluiden tuottamisen sekä luonto- ja
elämysyrittäjyyden.
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PEDAGOGINEN OSAAMINEN SEIKKAILUKASVATUKSESSA 40 op
Osaamiskokonaisuudessa opiskelija perehtyy yhteisöpedagogin ja seikkailukasvattajan
pedagogisen toiminnan perusteisiin. Opiskelija oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja
arvioimaan tavoitteellisia ja pedagogisesti perusteltuja seikkailukasvatuksellisia prosesseja.
Opiskelija omaksuu seikkailukasvatuksen monitieteisen, erityisesti kasvatus- ja
sosiaalitieteellisen, teoreettisen viitekehyksen sekä käytännöllisiä ryhmänohjaus-, johtajuusja prosessinhallintataitoja. Turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat läpäisevät
osaamiskokonaisuuden. Pedagogisen osaamisen kokonaisuus rakentuu kiinteästi toisiinsa
liittyvistä opintojaksoista, jotka nivoutuvat lajitekniseen osaamiseen ja muodostavat yhdessä
sen kanssa seikkailukasvattajan ydinosaamisen. Opintojaksot toteutetaan monipuolisissa
ympäristöissä sisällä ja ulkona. Opintoihin sisältyy harjoitteluja työelämässä ja muita
työelämäyhteistyön muotoja.
Osallistava pedagogiikka 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tietää oppimiskäsitykset ja niiden merkityksen pedagogisille valinnoille
 oppii soveltamaan erilaisia pedagogisia menetelmiä kohderyhmä- ja
tavoitelähtöisesti
 tiedostaa arvostavan kohtaamisen merkityksen osana pedagogista toimintaa
 tuntee sosiaalipedagogiikan ja sosiokulttuurisen innostamisen perusperiaatteet ja
niiden erilaisia sovellusmahdollisuuksia
 osaa hyödyntää sosiodynaamista lähestymistapaa pedagogisessa toiminnassa
 hahmottaa ajattelun, tahdon, motivaation ja tunteiden merkityksen oppimisessa ja
muutoksessa.
Sisältö:
Pedagogista ja sosiaalipedagogista osaamista tarkastellaan yhteisöpedagogin ja
seikkailukasvattajan keskeisenä osaamisena. Opiskelija saa kokemusta osallistavien ja
toiminnallisten menetelmien soveltamisesta valitsemassaan toimintaympäristössä.
Opintojakso on yhteisöpedagogi- ja tulkkikoulutusten yhteinen.
Valmentava työote 5 op ∆
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tietää valmentavan työotteen lähtökohdat ja ammatilliset sovellusmahdollisuudet
 tarkastelee ja kehittää yksilöiden ja ryhmien ohjaus- ja valmennustilanteita tavoiteja tarvelähtöisesti
 osaa huomioida valmennussuhteiden vastavuoroisuuden ja dialogisuuden
 suunnittelee, toteuttaa ja arvioi osallistavasti tavoitteellisen valmennustilanteen
alansa toimintaympäristössä
 tunnistaa omat vahvuutensa ja kehitystavoitteensa yksilöiden ja ryhmien
valmentajana.
Sisältö:
Opiskelija saa omakohtaista kokemusta vertaisvalmennuksesta opiskelijaryhmässä ja yksilön
tai ryhmän valmentamisesta. Kokemuksia reflektoidaan suhteessa yksilön tai ryhmän
tarpeisiin, tilanteelle asetettuihin tavoitteisiin ja yhteisö- ja seikkailupedagogiseen
valmentavaan työotteeseen.
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Elämyksellinen ja kokemuksellinen oppiminen 10 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
 hahmottaa seikkailukasvatuksen tieteellistä ja käytännöllistä historiaa
 tuntee toiminnallisen, kokemuksellisen ja elämyksellisen pedagogiikan teoreettisen
viitekehyksen seikkailukasvatuksessa
 tunnistaa ympäristö- ja luontokasvatuksen osana kokemuksellista ja elämyksellistä
oppimista ja seikkailukasvatusta
 osaa suunnitella ja toteuttaa kokemukselliseen ja elämykselliseen oppimiseen
pohjautuvaa seikkailullista toimintaa
 kykenee huomioimaan psyykkisen, sosiaalisen ja fyysisen turvallisuuden merkityksen
oppimiselle.
Sisältö:
Opiskelija omaksuu seikkailukasvatuksen keskeisen tietoperustan. Opintojaksolla
perehdytään toiminnallisen ja kokemuksellisen oppimisen sekä elämys- ja
seikkailupedagogiikan keskeiseen käsitteistöön, lähtökohtiin ja käytäntöön soveltamiseen.
Seikkailukasvatuksellinen ohjaaminen ja johtaminen 10 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
 tietää ryhmäilmiöt ja niiden merkityksen seikkailukasvatuksessa
 tunnistaa ryhmäprosesseja erilaisissa ryhmissä
 kykenee arvioimaan omaa sosiaalista toimintaansa ryhmässä
 tuntee erilaisia ryhmien ohjaus- ja johtamistyylejä
 osaa edistää ryhmän turvallisuutta
 osaa suunnitella ja ohjata tavoitteellisia oppimisprosesseja erilaisille kohderyhmille
tarkoituksenmukaisissa oppimisympäristöissä
 kykenee arvioimaan ja kehittämään ohjaus-, johtamis- ja päätöksentekotaitojaan.
Sisältö:
Opintojakso valmentaa ryhmien ohjaus- ja johtamistaitoihin seikkailukasvatuksellisessa
toiminnassa. Keskiössä ovat ryhmäilmiöt ja -prosessit, sosiaaliset taidot ryhmätoiminnassa
ja ryhmien ohjaamisessa, turvalliset oppimisympäristöt sekä ryhmän turvallisuuden
edistäminen. Huomiota kiinnitetään seikkailukasvatuksen erilaisiin kohderyhmiin sekä
ryhmiin ja niiden osallistujiin liittyviin tarpeisiin ja tavoitteisiin. Opiskelija oppii
suunnittelemaan, ohjaamaan ja johtamaan tavoitteellisia seikkailukasvatuksellisia
oppimisprosesseja.
Seikkailukasvatuksellisen prosessin hallinta ja tuottaminen 10 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tietää seikkailukasvatuksellisten prosessien ja niiden tuottamisen pääelementit
 tuntee prosessien ja projektien tuottamisessa tarvittavat aineelliset ja aineettomat
resurssit
 hallitsee erilaisia oppimisympäristöjä
 osaa huomioida prosessien ja oppimisympäristöjen riskitekijöitä
 osaa tuottaa ja arvioida seikkailukasvatuksellisia kokonaisuuksia erilaisten
kohderyhmien kanssa.
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Sisältö:
Opiskelija kehittää osaamistaan seikkailukasvatuksellisen toiminnan käytännöllisestä
suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Opiskelija omaksuu projektimaisen
työskentelyotteen ja oppii hallitsemaan ja tuottamaan seikkailukasvatuksellisen prosessin
aidolle kohderyhmälle. Opintojakso kiinnittyy seikkailukasvattajan TKI, yrittäjyys- ja
kehittämisosaamiseen.

LAJITEKNINEN OSAAMINEN SEIKKAILUKASVATUKSESSA 30 op
Osaamiskokonaisuus rakentuu kiinteästi toisiinsa nivoutuvista seikkailukasvattajan
lajiteknisiin taitoihin valmentavista opintojaksoista. Opintojen aikana opiskelija omaksuu
seikkailukasvatuksellisessa toiminnassa tarvittavia teknisiä perustietoja ja -taitoja ja
ymmärtää teknisten taitojen merkityksen tavoitteelliselle kasvatus-, oppimis- ja
ohjausprosessille. Turvallisuus- ja ympäristötaidot läpäisevät lajiteknisen osaamisen
opintokokonaisuuden, joka integroituu pedagogiseen osaamiseen ja muodostaa yhdessä sen
kanssa seikkailukasvattajan ydinosaamisen. Opintojaksot toteutetaan monipuolisissa
ympäristöissä sisällä ja ulkona. Opintoihin sisältyy harjoitteluja työelämässä ja muita
työelämäyhteistyön muotoja.
Lajitekniset perustaidot 10 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tietää erilaisia seikkailukasvatuksellisia toimintoja, aktiviteetteja ja lajeja
 tuntee kiipeilyn, melonnan ja vaeltamisen sekä retkeilyn perustavat tiedot ja taidot
 hahmottaa suunnistamisen perusteita osana lajitaitoja ja retkeilyä
 pystyy valitsemaan ja käyttämään eri lajeihin ja retkeilyyn liittyviä keskeisiä välineitä
ja varusteita tarkoituksenmukaisesti
 tunnistaa eri lajeihin ja retkeilyyn liittyviä turvallisuus- ja riskitekijöitä
 hahmottaa seikkailu-, ulkoilma- ja retkeilytaitojen oppimisen, ohjaamisen ja
opettamisen perusteita.
Sisältö:
Opiskelija tutustuu seikkailukasvatuksessa hyödynnettäviin erilaisiin lajeihin ja lajitekniseen
tietotaitoon. Opiskelija oppii lajeihin ja retkeilyyn liittyvät keskeiset välineet ja varusteet.
Opiskelija saa käsityksen eri lajien ja retkeilyn ohjaamisesta osana seikkailukasvatuksellista
prosessia.
Lajitekniset edistyneet taidot 10 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 hallitsee kiipeilyn, melonnan ja vaeltamisen lajitekniset taidot sekä retkeilytaidot
keskivaativissa ja vaativissa olosuhteissa
 osaa suunnistaa osana eri lajien toteuttamista ja retkeilyä
 osaa hyödyntää eri lajeihin ja retkeilyyn liittyviä varusteita ja välineitä erilaisissa
ympäristöissä
 hallitsee neljän vuoden ajan olosuhteiden keskeiset turvallisuus- ja riskitekijät
 osaa arvioida omaa lajiteknistä osaamistaan ja laatia suunnitelmia lajiteknisten
taitojensa kehittämiseksi
 osaa ohjata ja opettaa lajiteknisiä ja retkeilytaitoja vertaisryhmässä ja erilaisille
kohderyhmille.
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Sisältö:
Opiskelija kehittää lajiteknisiä taitojaan keskivaativissa ja vaativissa olosuhteissa. Osaamista
kartutetaan myös talviretkeilystä ja talviolosuhteissa liikkumisesta erilaisia välineitä
hyödyntämällä. Opiskelija oppii huomioimaan lajitekniset näkökulmat
seikkailukasvatuksellisten prosessien ohjaamisessa.
Lajitekniset syventävät taidot 10 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa ohjata ja opettaa lajiteknisiä taitoja ja retkeilyä erilaisille kohderyhmille
 osaa soveltaa varusteisiin ja välineisiin liittyvää tietotaitoa
 pystyy tarkastelemaan ohjaus- ja oppimistilanteita kriittisesti eri näkökulmista
 osoittaa jatkuvan oppimisen asenteen ja kiinnostuksen taitojen ylläpitämiseen ja
kehittämiseen
 kykenee arvioimaan omia lajiteknisiä ohjaus- ja opetustaitojaan ja laatimaan
realistisia suunnitelmia taitojensa kehittämiseksi.
Sisältö:
Opiskelija vahvistaa asiantuntemustaan lajiteknisissä taidoissa ja retkeilyssä sekä erityisesti
niiden ohjaamisessa ja opettamisessa. Opiskelija voi erikoistua yhteen tai useampaan
seikkailukasvatukselliseen lajiin ja pätevöityä näiden lajien erityisosaajaksi (näyttöjen
suorittaminen, yhteistyö lajiliittojen kanssa).

YHTEISÖLLINEN JA YHTEISKUNNALLINEN OSAAMINEN 30 op
Opiskelija omaksuu yhteisöpedagogin ja seikkailukasvattajan yhteisöllisen ja
yhteiskunnallisen toiminnan keskeisiä osaamisalueita. Opintokokonaisuuden keskiössä ovat
yksilön toimijuus ja sen edistäminen erilaisissa yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä talous- ja
yrittäjyysosaaminen. Lisäksi opiskelija oppii yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen viestinnän ja
vuorovaikutuksen taitoja.
Toimijuuden edistäminen 5 op ∆
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tietää erilaisia tapoja tutkia ja selittää yksilön toimintaa
 osaa käyttää toimijuuden ja osallisuuden edistämiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä
 perehtyy osallisuuden edistämisen yhteiskunnalliseen merkitykseen
 tuntee ehkäisevän työotteen merkityksen, lähtökohdat ja sovellusmahdollisuudet
yhteisöpedagogin erilaisissa työskentely-ympäristöissä
 osoittaa perehtyneensä johonkin yksilön hyvinvointia, osallisuutta ja toimijuutta
tukevaan työmuotoon järjestö- ja nuorisotyössä.
Sisältö:
Opintojaksolla tarkastellaan toimijuuden edistämiseen liittyviä keskeisiä lähestymistapoja ja
käsitteitä (subjektius, osallisuus, toimijuus, ehkäisevä työ ja hyvinvointi) sekä osallisuuden ja
hyvinvoinnin edistämisen yhteisöllistä ja yhteiskunnallista merkitystä. Opiskelija perehtyy
ehkäisevään työmuotoon tai sosiaaliseen vahvistamiseen liittyvään TKI-hankkeeseen, jonka
tavoitteena on yksilön sosiaalinen vahvistaminen sekä osallisuuden, toimintakyvyn, (mielen)
hyvinvoinnin ja työllistymisen edistäminen. Opiskelija tutustuu myös toimijuuden
edistämisen erityisteemoihin, kuten ihmisoikeus-, tasa-arvo- ja demokratiakasvatukseen.
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Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 hallitsee hyvin viestinnän perusteet ja keskeiset käsitteet
 tietää kommunikaatioon ja erilaisiin viestintätilanteisiin vaikuttavia tekijöitä
 tunnistaa erilaisia viestintätilanteita ja -kulttuureja ja osaa toimia niissä
 kehittää viestintä- ja kommunikaatio-osaamistaan erilaisissa viestintätilanteissa
 tietää, käyttää ja osaa kehittää viestinnän sisältöjä sekä eri muotoja ja kanavia.
Sisältö:
Opiskelija osaa viestintäkompetenssin käsitteen. Hän oppii viestinnän perustaidot ja
kehittää kommunikaatiotaitojaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa käyttää
erilaisia medioita ja myös esiintyä mediassa tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi
opiskelija osaa järjestää vuorovaikutusta kehittäviä tilanteita sekä yhdenvertaisuutta
edistäviä toimintatapoja.
Opintojakso on yhteisöpedagogi-, tulkki- ja kulttuurituotannon koulutusten yhteinen.
Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 hallitsee taloussuunnittelun, budjetoinnin ja talouden seurannan
 tuntee kirjanpidon perusperiaatteita ja verotuskäytäntöjä sekä osaa lukea
tilinpäätöstä
 osaa henkilöstösuunnittelun ja palkkauksen perusteet
 osaa analysoida talouden tunnuslukuja.
Sisältö:
Opiskelija perehtyy taloushallinnon moninaisiin tehtäviin. Opintojakso rakentaa pohjan
yhteisöpedagogin ja seikkailukasvattajan taloudelliselle osaamiselle eri sektoreilla.
Opintojakso on yhteisöpedagogi-, tulkki- ja kulttuurituotannon koulutusten yhteinen.
Yrittäjyys 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 ymmärtää yrittäjyyden varteenotettavana uravaihtoehtona tai osana ansiotyötään
 tietää yrittäjyyden mahdollisuudet omalla alallaan
 osaa tuotteistaa, markkinoida ja myydä omaa osaamistaan ja oman alansa palveluita
ja tuotteita
 osaa tuoda selkeästi esille ideoitaan, innostaa ja sitouttaa muita arvoa lisäävän
toiminnan luomiseen.
Sisältö:
Opiskelija perehtyy yrittäjyysajatteluun muuttuvassa työelämässä ja omalla alalla.
• Luonto- ja elämysyrittäjyys seikkailukasvattajan uramahdollisuutena.
Opintojakso on yhteisöpedagogi-, tulkki- ja kulttuurituotannon koulutusten yhteinen.
Yritystoiminnan perusteet 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa valita itselleen ja idealleen sopivan yritysmuodon ja ansaintalogiikan
 osaa tehdä realistisen liiketoimintasuunnitelman
 osaa perustaa yrityksen ja johtaa sen toimintaa.
Sisältö:
Yrityksen perustamiseen ja sen päivittäiseen johtamiseen liittyvät asiat.
Opintojakso on yhteisöpedagogi-, tulkki- ja kulttuurituotannon koulutusten yhteinen.
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TKI-osaaminen 5 op ∆
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa kuvailla kehittämisprojektin vaiheet ja toimivan projektiorganisaation
muodostamiseen liittyvät tekijät
 osaa soveltaa osaamistaan käytännön kehittämisprojektissa
 kykenee edistämään ryhmän luovuutta ja tuloksellisuutta menestyksellisten
palvelujen synnyttämiseksi
 osaa työelämälähtöisesti ja dialogisesti ideoida monipuolisia uusia ratkaisuja
 osaa käyttää tarkoituksenmukaisia rahoituslähteitä ja osaa kehittää varainhankintaa.
Sisältö:
Opiskelija perehtyy TKI-työhön oppimalla TKI-ympäristössä. Opiskelija tutustuu hankkeen
koko elinkaareen tarkoituksenmukaisten rahoituslähteiden käyttämisestä aina oman
osaamisen soveltamiseen hankkeen kehittämisessä.

AMMATILLISESTI SYVENTÄVÄT OPINNOT 30 op
SEIKKAILUKASVATTAJAN KEHITTYVÄ ASIANTUNTIJUUS 30 op
Syventävissä opinnoissa seikkailukasvatukseen suuntautuva yhteisöpedagogi vahvistaa
verkostojen, kumppanuuksien sekä seikkailukasvatuksellisen toiminnan kehittämiseen
liittyvää osaamistaan. Opinnoissa syvennetään myös kansainvälisen ja
monikulttuurisuusosaamisen asiantuntemusta. Opintojaksot nivoutuvat muihin
päättövaiheen opintoihin ja ne voidaan toteuttaa kokonaan tai osin integroidusti muiden
opintojaksojen, Humakin TKI-hankkeiden ja työelämän yhteistyöverkostojen kanssa.
Opintokokonaisuus soveltuu toteutettavaksi pitkinä harjoitteluina ja projekteina, joihin
liittyy digitaalinen ja/tai lähitapaamisina toteuttava valmennus.
Verkostojen ja kumppanuuksien kehittäminen 15 op ∆
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tuntee keskeiset seikkailukasvatuksen kansalliset ja kansainväliset verkostot
 tietää verkostotyön ja vaikuttamistoiminnan kansallisia ja kansainvälisiä
toimintaympäristöjä
 osaa toteuttaa yhteistyötä nuoriso- ja järjestötyön, kasvatus- ja koulutusalan sekä
luonto- ja elämysyrittäjyyden toimijoiden kanssa
 osaa toimia seikkailukasvatuksen kehittyvänä asiantuntijana monialaisissa,
-ammatillisissa ja -kulttuurisissa yhteistyöverkostoissa
 osaa kehittää kansallisia ja kansainvälisiä kumppanuuksia ja
verkostoitumisprosesseja.
Sisältö:
Opiskelija syventää verkostoihin, kumppanuuksiin ja verkostomaiseen työskentelyyn
kiinnittyvää osaamistaan. Opiskelija perehtyy monialaiseen, -ammatilliseen ja -kulttuuriseen
sekä kansainväliseen yhteistyöhön eri sektoreiden ja niiden toimijoiden kanssa. Verkosto- ja
kumppanuustyö voi liittyä esimerkiksi erilaisten tapahtumien, seminaarien, hankkeiden ja
koulutusten suunnitteluun, toteuttamiseen ja arvioimiseen tai seikkailukasvattajan
osaamisen kehittämiseen.
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Seikkailukasvatuksellisen toiminnan kehittäminen 15 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tunnistaa työelämä- ja toimijalähtöisiä kehittämistarpeita
 tietää strategisen kehittämisen lähtökohdat
 tuntee toimintamuotojen ja -kulttuurien, työtapojen ja tuotteistamisen kehittämisen
periaatteet
 osaa arvioida toiminnan tavoitteita, tuloksellisuutta, tuottavuutta ja vaikutuksia
 osaa toteuttaa tavoitteellista kehittämistoimintaa käytännössä.
Sisältö:
Opiskelija kehittää työelämän eri sektoreiden toimijoiden, yhteisöjen ja organisaatioiden
toimintaa seikkailukasvatuksen näkökulmasta ja seikkailukasvatuksellisin menetelmin.
Kehittäminen kohteena voivat olla myös seikkailukasvatukselliset toimintamuodot ja -mallit,
työtavat tai tuotteet.

KEHITTÄMISTOIMINNAN OPINNOT 30 op
Kehittämistoiminnan opinnoissa opiskelija oppii soveltamaan tutkimus- ja kehittämistyön
menetelmiä omassa ammatillisessa työskentelyssään. Hän osaa tunnistaa sekä
toimintatapojen että toimintarakenteiden kehittämistarpeita ja etsiä niihin perusteltuja
ratkaisuja. Opiskelija tuntee tutkimus- ja kehittämistyön eettiset perusperiaatteet ja
ymmärtää kriittisen ja monipuolisen tiedon merkityksen kehittämistoiminnassa. Opiskelija
osaa soveltaa yhteisöllisiä lähestymistapoja kehittämisprosessien organisoimiseksi ja
hallitsemiseksi. Opintojaksot valmentavat myös oman opinnäytetyöprosessin hallintaan ja
opinnäytetyössä sovellettavien menetelmien käyttöön.
Kehittämistoiminnan opinnot muodostavat kokonaisuuden, joka suoritetaan
työelämälähtöisesti. Opinnäytetyö on mahdollista integroida muihin syventäviin opintoihin.
Opinnoissa pyritään löytämään yhteisöllistä oppimista tukevia tapoja myös opinnäytetyön
toteutuksessa.
Kehittämistyön menetelmät 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa tunnistaa toimintatapojen kehittämistarpeita ja osaa laatia
kehittämissuunnitelman
 osaa soveltaa yhteisöllisiä kehittämistoiminnan menetelmiä
 osaa suunnitella ja toteuttaa kyselyn, haastattelun tai havainnoinnin sekä analysoida
perustasolla niiden avulla hankittuja aineistoja
 osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen arvioinnin
 osaa soveltaa lähdekritiikkiä ja toimia eettisesti kestävällä tavalla
kehittämistoiminnassa.
Sisältö:
Opintojaksolla perehdytään tutkimuksen ja kehittämistyön menetelmiin ja niiden
soveltamiseen käytännössä. Lisäksi opitaan ymmärtämään tutkimusetiikan ja lähdekritiikin
merkitys tutkimus- ja kehittämistoiminnalle.
Opintojakso voidaan suorittaa työelämälähtöisesti.
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Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa tunnistaa toimintarakenteiden kehittämistarpeita ja osaa suunnitella
kehittämisprosessin
 pystyy perustelemaan kehittämistyön merkityksen ammatissaan ja toimialallaan
 osaa soveltaa tutkimuksellisen kehittämistoiminnan lähestymistapoja ja menetelmiä
 osaa arvioida toiminnan vaikutuksia ja perustella vaikuttavuuden arvioinnin
merkityksen
 osaa raportoida kehittämistoiminnan eri vaiheista ja tuloksista selkeästi.
Sisältö:
Opintojaksolla vahvistetaan menetelmällistä osaamista ja kehittämisprosessin hallintaa.
Osaamista syvennetään toimintatapojen kehittämisen tasolta toimintarakenteiden tasolle.
Opintojaksoon liittyvät tehtävät pyritään toteuttamaan työelämälähtöisesti.
Kehittämistoiminnan käytännöt 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa perustella osallisuuden merkityksen yhteisöllisessä kehittämistoiminnassa ja
osaa toteuttaa yhteisöllisiä kehittämisprosesseja
 osaa käyttää monipuolisesti erilaisia tietolähteitä kehittämistoiminnan tietoperusta
rakentamisessa
 osaa perustella pätevästi näkökantojaan ja kehittämistoiminnassa saatuja tuloksia
 osaa kirjoittaa selkeää asiantuntijatekstiä
 osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta sekä arvioida omaa toimintaansa.
Sisältö:
Opiskelija osaa soveltaa osallistavia toimintatapoja kehittämisprosessissa. Opiskelija
syventää menetelmällistä osaamistaan ja osaa toimia yhteisöllisyyttä vahvistavasti. Lisäksi
opiskelija pystyy argumentoimaan pätevästi ja ilmaisemaan näkemyksiään selkeästi niin
kirjallisesti kuin suullisesti.
Opintojakso toteutetaan työelämälähtöisesti, ja se voi yhdistyä opiskelijan tai
opiskelijaryhmän opinnäytetyöhön.
Opinnäytetyö 15 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa kehittää konkreettisesti työelämän käytäntöjä
 osaa soveltaa kehittämistyön menetelmiä oman alansa työtehtävissä
 osaa hyödyntää ammattialan näkökulmasta relevantteja tietolähteitä
 osaa kirjoittaa selkeää asiantuntijatekstiä
 osaa soveltaa kehittämistyön tuloksia työelämässä.
Sisältö:
Opinnäytetyön sisällön, arvioinnin ja toteutuksen tarkempi ohjeistus löytyy
opinnäytetyöoppaasta.

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 op
Opiskelija suorittaa osana opintojaan vapaasti valittavia opintoja. Opiskelija voi suorittaa
Humakin yhteisiä vapaasti valittavia opintoja, koulutuskohtaisia vapaasti valittavia opintoja
tai muita opiskelijan osaamista kehittäviä opintoja. Lisäksi vapaasti valittaviin opintoihin
voidaan sisällyttää seikkailukasvatukseen liittyvää ja seikkailukasvattajan ammatillisuutta
tukevaa työkokemusta.

