Lukuvuosi 2021–2022

Sosiaalityön käytännön opetuksen ohjaajakoulutus 5 op
Koulutuksen yleinen kuvaus
Valtakunnallinen ohjaajakoulutus on opiskelijoiden ohjaajina toimiville ja ohjauksesta
kiinnostuneille sosiaalityöntekijöille tarkoitettu verkkokoulutus. Koulutus syventää
sosiaalityöntekijöiden ammatillista osaamista sosiaalityön opiskelijoiden työelämäjaksojen
ohjauksesta ja siihen liittyvistä teemoista. Koulutukseen ei ole ennakkovaatimusta
ohjauskokemuksesta, mutta se sopii hyvin sosiaalityöntekijöille, joilla on jo aiempaa kokemusta
opiskelijoiden ohjauksesta.
Koulutuksen tavoitteena on antaa perusvalmiudet sosiaalityön opiskelijoiden ohjaukseen ja siten
vahvistaa sosiaalityön koulutuksen työelämäjaksojen laadukasta toteutumista. Koulutus tarjoaa
osallistujalle mahdollisuuksia oman ammatillisen toiminnan reflektointiin.
Koulutus koostuu seuraavista teemoista
-

Käytännön opetus sosiaalityön koulutuksessa
Taitavan ohjauksen elementit
Ohjausvuorovaikutus ja reflektoivat ohjauskäytännöt
Sosiaalityön tiedonmuodostus ja teoria-käytäntösuhde
Ohjaus, organisaatiot ja työhyvinvointi
Arviointi ja palaute työssäoppimisen kontekstissa

Koulutuksessa painotetaan
• dialogista ja reflektoivaa otetta
• vertaisryhmätyöskentelyä
• tutkitun tiedon ja käytännön vuoropuhelua sekä
• kokemustiedon pedagogista käyttöä.

Ohjaajakoulutuksen osaamistavoitteet
1) Koulutuksen suoritettuaan sosiaalityöntekijä tuntee sosiaalityön koulutuksen (kandidaatin- ja
maisterintutkinto) kokonaisuuden, käytäntöjaksojen yleiset osaamistavoitteet sekä ohjauksen
merkityksen näiden jaksojen toteuttamisessa.
2) Sosiaalityöntekijä tuntee ohjauksen prosessimaisen ja pedagogisen luonteen, sekä erilaisia
ohjausorientaatioita ja ohjausvuorovaikutuksen periaatteita ja välineitä.

3) Sosiaalityöntekijällä on ymmärrys palautteen antamisen tärkeydestä osana ohjausprosessia
sekä tuntuma käytäntöjaksojen arvioinnin keskeisiin elementteihin.

Koulutuksen aikataulu, työmäärä ja suorittaminen

Verkkokoulutus toteutetaan DigiCampus -oppimisympäristössä ajalla 1.10.2021–11.2.2022.
Koulutus on tarkoitettu suoritettavaksi työssäkäynnin ohessa ja se muodostaa 5 opintopisteen
kokonaisuuden. Tämä tarkoittaa osallistujille noin 125 tuntia opiskelua.
Koulutukseen osallistujalla tulee olla toimivat tietotekniset välineet. Hänen tulee huolehtia, että
verkkotapaamisilla on käytössä toimiva kaiutin, mikrofoni ja kamera sekä riittävä internetyhteys.
Lisäksi ryhmätyöskentelyn aikana toivotaan rauhallista työskentely-ympäristöä.
Työskentelymuodot
Koulutukseen sisältyy kolme verkkoyhteydellä toteutettavaa reaaliaikaista tapaamista. Näihin
tapaamisiin osallistuminen on pakollista koulutuksen suorittamiseksi. Tapaamiset ovat:
1.10.2021 klo 12.30–15.30,
3.12.2021 klo 12.30–15.30 ja
4.2.2022 klo 12.30–15.30.
Pääosa opiskelusta tapahtuu itseopiskeluna verkkoalustalla opiskelumateriaaliin perehtymällä ja
itsenäisesti toimivissa vertaisryhmissä työskennellen ennalta sovitun aikataulun mukaisesti.
Kurssilla hyödynnetään dialogista vertaisoppimista. Ryhmätöiden lisäksi koulutukseen osallistujat
kirjoittavat itsenäisesti kurssin aikana reflektiopäiväkirjan omasta oppimisestaan.
Koulutus on osittain kaksikielinen: osa koulutusmateriaalista on ruotsin kielellä ja tehtävät on
mahdollista tehdä ruotsiksi.
Kurssikirjallisuus:
Vehviläinen, Sanna (2014) Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Gaudeamus.
Kirja on saatavissa myös e-kirjana. Opiskelijan tulee hankkia kirja käyttöönsä kurssin ajaksi.
Lisäksi oheismateriaalina on sosiaalityön ja ohjauksen ajankohtaisia teemoja käsitteleviä tekstejä.
Koulutuksen arviointi: Hyväksytty/Hylätty.
Hyväksytty suorittaminen vaatii itsenäistä työskentelyä koulutuksen ohjelman mukaisesti, oman
oppimisen dokumentointia reflektiopäiväkirjaan säännöllisesti, aktiivista osallistumista
ryhmätyöskentelyyn sekä läsnäoloa kolmessa ennalta ilmoitetussa verkkotapaamisessa.

Koulutuksen tausta ja toimijat
Koulutus on suunniteltu Sosnet-verkostoon kuuluvien yliopistojen yhteistyönä. Koulutus
toteutetaan ensimmäisen kerran lukuvuonna 2021–2022. Pilottitoteutuksesta vastaa Tampereen

yliopisto, partnerina Itä-Suomen yliopisto. Muut verkostoon kuuluvat yliopistot ovat Helsingin
yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto ja Turun yliopisto.
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