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Opiskelija
Opettajatuutori

Sosionomikoulutus (AMK)

OPPIMISEN TAIDOT
Osaan arvioida ja kehittää osaamistani ja
oppimistapojani.
Osaan hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
ja tehdä ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi.
Kykenen oppimaan toisilta ja jakamaan omaa
osaamistani.
Osaan hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa.
Osaan hyödyntää verkko-oppimisvälineitä
monipuolisesti omassa oppimisessani ja osaan
toteuttaa ammattialan työprosesseja erilaisissa
verkkoympäristöissä.
EETTINEN OSAAMINEN JA VASTUULLISUUS
Kykenen ottamaan vastuun omasta toiminnasta ja
sen seurauksista suhteessa tiimin ja yhteisön
pelisääntöihin.
Osaan toimia alan ammattieettisten periaatteiden
mukaisesti
Osaan ottaa erilaiset toimijat huomioon
työskentelyssäni.
Osaan soveltaa oikeudenmukaisuuden (tasaarvoisuus, yhdenmukaisuus) ja kestävän kehityksen
periaatteita.
Osaan toimia alani riskienhallintaprosessien
mukaisesti.
Osaan tunnistaa ja ennaltaehkäistä liike-, tietoturvaja henkilöriskejä ja muita vaaratilanteita.
TYÖYHTEISÖOSAAMINEN
Osaan toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää
yhteisön hyvinvointia.
Osaan toimia työelämän viestintä- ja
vuorovaikutustilanteissa.
Kykenen luomaan henkilökohtaisia
työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa.
Osaan tehdä päätöksiä ennakoimattomissa
tilanteissa.
Kykene työn johtamiseen ja itsenäiseen
työskentelyyn asiantuntijatehtävissä.
Omaan valmiuksia yrittäjyyteen.
Tiedän liiketoiminnalliset lainalaisuudet, jotka
ohjaavat työtäni ja osaan hyödyntää tietoa työssäni.
Omaan yrittäjämäisen ajattelu- ja toimintatavan.
INNOVAATIO-OSAAMINEN
Kykenen luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen
kehittämiseen.
Osaan työskennellä projekteissa yhdessä eri alojen
toimijoiden kanssa soveltaen alan olemassaolevaa
tietoa ja erilaisia menetelmiä.
Osaan toimia päämäärätietoisesti ja ennakoida syyseuraussuhteita

Arvioi osaamisesi tasoa kompetensseissa. Esitä
esimerkkejä, miten vaadittu osaaminen näkyy toiminnassasi.

KOMPETENSSIT
Osaan etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja
taloudellisesti kestäviä ratkaisuja.
Osaan hyödyntää omalla ammattialalla pohjoisen
luonnonvarojen ainutlaatuisuutta.
Innovoin uusia luonnonvaroja ja
luonnonolosuhteiden käyttömahdollisuuksia omalle
alalleni.
KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN
Omaan alan työtehtävissä ja niissä kehittymisessä
tarvittavan kielitaidon.
Kykenen monikulttuuriseen yhteistyöhön.
Osaan ottaa työssäni huomioon alan
kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja
mahdollisuuksia.
Tunnistan pohjoisen toimintaympäristön
mahdollisuudet ja pohjoisen potentiaalin oman
ammattialan toiminnassa.
SOSIAALIALAN EETTINEN OSAAMINEN
Sosionomi (AMK)
Osaa toimia ihmis- ja perusoikeussäädösten,
sosiaalialan arvojen ja ammattieettisten
periaatteiden mukaisesti.
Ymmärtää oman ihmiskäsityksensä ja
arvomaailmansa merkityksen asiakastyössä.
Osaa toimia arvoristiriitoja sisältävissä tilanteissa
eettisesti perustellusti.
Osaa edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.
Osaa asettua yhteiskunnalliselta asemaltaan
haavoittuvassa asemassa olevien yksilöiden ja
ryhmien puolelle.
ASIAKASTYÖN OSAAMINEN
Sosionomi (AMK)
Osaa luoda ammatillisen vuorovaikutus- ja
yhteistyösuhteen sekä arvioida asiakkaan
palvelutarpeita.
Osaa tukea yksilöiden kasvua ja kehitystä sekä
perheiden arkea ja perheenjäsenten keskinäisiä
suhteita.
Osaa osallistaen suunnitella, toteuttaa ja arvioida
asiakkaan palveluprosessin.
Tunnistaa hyvinvoinnin suojaavia- ja riskitekijöitä
sekä osaa soveltaa ennalta ehkäisevän työn ja
varhaisen tukemisen näkökulmia.
Osaa tavoitteellisesti, voimavaraistaen ja
osallisuutta tukien ohjata asiakkaita, asiakasryhmiä
ja yhteisöjä.
Osaa soveltaa ja arvioida asiakastyön teoreettisia
työorientaatioita ja menetelmiä.
Osaa toimia kulttuurisensitiivisesti ja moninaisuutta
tukien asiakastyössä sekä edistää kulttuurien välistä
vuoropuhelua.
Osaa tehdä ohjaustyötä erilaisissa sähköisissä
toimintaympäristöissä ja ohjata asiakkaita ePalvelujen käytössä.
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Osaa arvioida asiakastyötä ja dokumentoida sitä
asiakaslähtöisesti.
SOSIAALIALAN PALVELUJÄRJESTELMÄOSAAMINEN
Sosionomi (AMK)
Osaa jäsentää hyvinvointiin ja kestävään
kehitykseen liittyviä paikallisia ja globaaleja
haasteita sekä niiden vaikutuksia sosiaali- ja
terveydenhuoltoon.
Tuntee alan juridisen säädöspohjan ja osaa soveltaa
keskeistä lainsäädäntöä.
Hallitsee sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
kasvatus- ja koulutuspalvelujen järjestämisen ja
tuottamisen tavat sekä niiden ohjauksen ja
valvonnan.
Tuntee sosiaaliturvan ja
hyvinvointipalvelujärjestelmät julkisella, yksityisellä
ja kolmannella sektorilla sekä hallitsee
sosiaaliturvaohjauksen.
Osaa sovittaa yhteen palveluita tarvelähtöisesti ja
toimia muutoksen eteenpäin viejänä.
Osaa toimia aktiivisena sosiaalialan asiantuntijana ja
perustella asiakkaan etua sekä moniammatillisessa
että monialaisessa yhteistyössä.
KRIITTINEN JA OSALLISTAVA
YHTEISKUNTAOSAAMINEN
Sosionomi (AMK)
Kykenee ammatilliseen kriittiseen reflektioon.
Osaa analysoida epätasa-arvoa, huono-osaisuutta
sekä hyvinvointia tuottavia kansallisia ja globaaleja
rakenteita ja prosesseja sekä ehkäistä syrjäytymistä.
Kykenee puolustamaan haavoittuvassa asemassa
olevien ja vaiennettujen ihmisten etuja sekä
tuomaan poliittiseen päätöksentekoon ja
vastuullisille toimijoille tietoa kohtuuttomista
elämäntilanteista.
Tuntee julkishallinnollisen
päätöksentekojärjestelmän ja osaa toimia sen
toimintaperiaatteiden mukaan.
Osaa edistää kansalaisten osallisuutta ja
osallistumisen mahdollisuuksia sekä kykenee
vaikuttamistyöhön eri toimijoiden kanssa.
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIOOSAAMINEN
Sosionomi (AMK)
Kykenee innovatiiviseen ongelmaratkaisuun ja
verkostotyöhön sosiaalialan kehittämisessä.
Osaa kehittää kumppanuuslähtöisesti asiakastyön
menetelmiä, työkäytäntöjä sekä palveluprosesseja.
Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida.
kehittämishankkeita.
Osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä
toimintakäytäntöjen kehittämiseksi.
Osaa tuottaa ja arvioida tietoa hyvinvoinnin
edistämiseksi.

KOMPETENSSIT
Osaa toimia tutkimus- ja kehittämistyön eettisten
periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti.
TYÖYHTEISÖ-, JOHTAMIS- JA
YRITTÄJYYSOSAAMINEN
Sosionomi (AMK)
Osaa toimia yhteistyökykyisesti monialaisessa
tiimissä ja työyhteisöissä sekä kansainvälisissä
ympäristöissä.
Osaa toimia työyhteisön lähijohtajana.
Tuntee keskeisen työlainsäädännön ja edistää
työturvallisuutta.
Osaa johtaa itseään sekä edistää omaa ja
työyhteisön työhyvinvointia.
Osaa arvioida työn laatua, tuloksia ja vaikutuksia.
Tuntee talouden ja strategisen johtamisen
merkityksen omassa työssään.
Tuntee sosiaalialan yrittäjätoiminnan
perusedellytykset.
Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen
varhaiskasvatuksen koulutusta koskevat
kompetenssit päivitetään
varhaiskasvatuslainsäädännön uudistuttua.

