
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

YKEJO21 Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja
johtaminen, Ylempi AMK-tutkinto

Koulutus muodostuu viidestä opintokokonaisuudesta: kehittäminen ja johtaminen sosiaali- ja
terveydenhuoltopalvelujen alalla, työelämän tutkimus ja arviointi, käytäntöjen kehittäminen
työyhteisöissä, opinnäytetyö ja vapaasti valittavat opinnot.Opintojen aikana opiskelijat perehtyvät
myös yrittäjyyden ja kestävän kehityksen teemoihin. Opinnoissa hyödynnetään kansainvälistä
kirjallisuutta ja opiskelijoita kannustetaan kansainvälistymiseen.

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja johtamistehtävissä,
konsulttina, asiantuntijana, yrittäjänä sekä esimiestehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella
sektorilla. Tutkinto tuottaa kelpoisuuden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan tai
tehtävään.
Opiskelu toteutuu työelämäläheisesti, moniammatilisesti ja monimuotoisin opiskelumenetelmin mm.
käyttämällä toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä. Lähikontaktipäiviä on keskimäärin kaksi päivää
kuukaudessa.

code name sum

YKEJO21 Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen,
Ylempi AMK-tutkinto

90

YKEJO21-1001 KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN SOSIAALI- JA
TERVEYDENHUOLTOPALVELUJEN ALALLA

25

BG00CR76 Työyhteisöjen ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja
kehittäminen

5

BG00CR78 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatioiden johtaminen 5

BG00CT63 Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen 5

KD00CR74 Tulevaisuuden esimiestyö 5

BG00CR80 Yrittäjyys, liiketoimintaosaaminen ja juridiikka 5

YKEJO21-1002 TYÖELÄMÄN TUTKIMUS JA ARVIOINTI 15
BG00CR84 Laadulliset tutkimusmenetelmät 5

BG00CR86 Määrälliset tutkimusmenetelmät 5

KG00CR88 Arviointimenetelmät ja arviointitutkimus 5

YKEJO21-1003 KÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN TYÖYHTEISÖISSÄ 15
BG00CR82 Tutkimuksellinen kehittämisprosessi 5

BG00CR92 Toiminnalliset kehittämismenetelmät 5

BG00CR90 Sosiaali- ja terveysalan ohjeet, arvot ja asiakaslähtöisyys 5

YKEJO21-1004 OPINNÄYTETYÖ 30
KG00CR94 Opinnäytetyön suunnitelma 5

KG00CR96 Opinnäytetyön toteutus 10

KG00CR98 Opinnäytetyön raportointi 15

YKEJO21-1005 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 5
KG00CS00 Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen 5
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KG00CS02 Työterveyden kehittäminen ja johtaminen 5

KG00CS04 Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla 5

KD00CD53 Asiakkuuksien johtaminen 5

2E00CR52 Palvelumuotoilun johtaminen 5

KD00CD31 Osaamispääoman johtaminen 5

KD00CD33 Markkinointiviestinnän johtaminen 5

5E00CU10 Liiketoiminnan strateginen uudistaminen 5

5E00CG09 Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin 5

BJ00CT84 Ikääntymisen erilaisuus ja vanhuuden monet kasvot 5

BJ00CT85 Ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen 5

BJ00CT86 Vanhustyön lainsäädäntö ja etiikka 5

KG00CS08 Muut vapaasti valittavat opinnot 5

YKEJO21 Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen, Ylempi
AMK-tutkinto: 90 op

YKEJO21-1001 KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN SOSIAALI- JA
TERVEYDENHUOLTOPALVELUJEN ALALLA: 25 op

BG00CR76 Työyhteisöjen ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja
kehittäminen: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa arvioida, johtaa ja kehittää mm. sote-uudistuksen myötä tulevia muutoksia sosiaali-
ja terveydenhuollon organisaatioissa ja palveluissa. Opiskelija osaa analysoida strategisen
henkilöstöjohtamisen osa-alueita ja merkitystä organisaation menestyksekkäälle toiminnalle sekä
työyhteisön työhyvinvoinnille. Opiskelija osaa analysoida dialogisen / jaetun, arvostavan, osallistavan
ja palvelevan johtamisen keskeisiä sisältöjä ja merkityksiä. Opiskelija osaa analysoida
työhyvinvoinnin merkitystä osana organisaation strategista kehittämistä. Opiskelija osaa suunnitella
strategialähtöisiä toimenpiteitä osaamisen ja uudistumisen tueksi ja kehittämiseksi. Opiskelija osaa
arvioida omaa osaamistaan ja kehittymistarpeitaan suhteessa esimiehen osaamisvaatimuksiin sekä
dialogisen johtamisen edellytyksiin.

Sisältö
Strategisen johtamisen osa-alueet ja merkitys organisaation toiminnalle
Henkilöstöstrategia ja -suunnittelu
Dialoginen johtaminen ja kehittäminen
Osaamisen ja uudistumisen johtaminen
Työhyvinvoinnin johtaminen ja hyvät käytännöt
Strateginen osaamisen kehittäminen
Esimiehen oma osaaminen ja uudistuminen

Esitietovaatimukset
Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)
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Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa nimetä opintojakson
peruskäsitteitä. Opiskelija osaa määritellä kurssin peruskäsitteistöä opintojakson tehtävissä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut rakentavasti opintojakson
työskentelyyn. Opiskelija osaa analysoida aiheen käsitteistöä ja osaa kriittisesti soveltaa opittua
käytännön toimintaan opintojakson tehtävissä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut erittäin aktiivisesti
opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa vertailla aiheen käsitteistöä ja osaa monipuolisesti,
kriittisesti ja luovasti soveltaa opittua opintojakson tehtävissä niitä myös käytännön toimintaan
peilaten. Opiskelija osaa kehittää luovia ratkaisuja opintojaksotehtävässään.

BG00CR78 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatioiden
johtaminen: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa arvioida, johtaa ja kehittää sote-uudistuksen myötä tulevia muutoksia sosiaali- ja
terveydenhuollon organisaatioissa ja palveluissa. Opiskelija osaa arvioida organisaatiokultuurin,
arvojen, etiikan ja työyhteisöjen moninaisuuden merkitystä johtamisessa ja kehittämisessä.
Opiskelija osaa hyödyntää ja johtaa moniammatillisia verkostoja. Opiskelija osaa kehittää sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluja asiakaslähtöisesti ja vaikuttavasti. Opiskelija osaa johtaa ja kehittää
sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden laadun hallintaa.

Sisältö
Organisaatiokuttuuri, arvot ja etiikka organisaation johtamisessa.
Moninaisuuden ja moniammatillisuuden johtaminen työyhteisössä
Asiakaslähtöisten ja vaikuttavien sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaminen
Laatu, laatujärjestelmät ja laadun johtaminen
Verkostoissa toimiminen ja verkostojohtaminen

Esitietovaatimukset
Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa kuvailla aiheen
peruskäsitteistöä. Opiskelija osaa määritellä opintojakson peruskäsitteistöä
opintojaksotehtävässään.

Hyvä (3-4)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti
opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa analysoida aiheen käsitteistöä ja osaa kriittisesti
soveltaa opittua käytännön toimintaan.

Kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut erittäin aktiivisesti
opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa vertailla aiheen käsitteistöä ja on osaa monipuolisesti ja
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kriittisesti soveltaa opittua käytännön toimintaan. Opiskelija osaa kehittää luovia ratkaisuja
opintojaksotehtävässään.

BG00CT63 Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa asiantuntijuuttaan suhteessa sosiaali- ja terveysalan
johtamiseen. Opiskelija osaa arvioida, tukea ja kehittää henkilökunnan horisontaalista urakehitystä
organisaatiossaan. Opiskelija osaa johtaa ja kehittää henkilökunnan osaamista asiantuntijuuden ja
ammatillisen toimijuuden kokemusta tukevasti.

Sisältö
- Oman asiantuntijuuden tarkastelu
- Urateoriat ja uraohjaus
- Vertikaalinen ja horisontaalinen urakehitys ja niiden tukeminen
- Osaamista, asiantuntijuutta ja ammatillista toimijuutta tukeva johtaminen

Esitietovaatimukset
Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa kuvailla aiheen
peruskäsitteistöä. Opiskelija osaa määritellä opintojakson peruskäsitteistöä opintojaksotehtävissään.

Hyvä (3-4)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti
opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa analysoida aiheen käsitteistöä ja osaa kriittisesti
soveltaa opittua käytännön toimintaan. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa asiantuntijuuttaan
suhteessa sosiaali- ja terveysalan johtamiseen.

Kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut erittäin aktiivisesti
opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa vertailla aiheen käsitteistöä ja osaa monipuolisesti ja
kriittisesti soveltaa opittua käytännön toimintaan. Opiskelija osaa kehittää luovia ratkaisuja
opintojaksotehtävissään. Opiskelija osaa arvioida, kehittää ja ohjata monipuolisesti asiantuntijuutta
suhteessa sosiaali- ja terveysalan johtamiseen.

KD00CR74 Tulevaisuuden esimiestyö: 5 op

Osaamistavoitteet
Suoritettuaan opintojakson opiskelija tuntee esimiestyön tehtäväkentän, vastuut ja tulevaisuuden
vaatimukset. Hän tunnistaa, mitä hyvä johtaminen vaatii esimieheltä ja organisaatiolta nykyhetkellä
ja tulevaisuudessa. Opiskelija kykenee arvioimaan, millainen esimies hän persoonaltaan on ja
kehittämään omaa toimintaansa esimiehenä

Sisältö
Esimiehen tunneäly
Oman työn johtaminen ja ajankäytön hallinta
Transformationaalinen johtajuus ja muutosjohtajuus
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Oma johtamisprofiili
Tavoitteellinen johtaminen ? miten saan ihmiset toimimaan oikeaan suuntaan
- Palautteen antaminen
- Työmotivaatio ja ilmapiiri työn tuottavuuden näkökulmasta
- Esimiestyö ja työhyvinvointi; hankalien tilanteiden käsittely
- Esimiestyö ja viestintä

Esitietovaatimukset
-

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on tietoinen esimiestyön tärkeydestä ja osatekijöistä

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa hyödyntää esimiestyötaitoja

:

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja kehittää esimiestyötaitoja

BG00CR80 Yrittäjyys, liiketoimintaosaaminen ja juridiikka: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa:
- soveltaa yrittäjyyden tietoperustaa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä kehittämis- ja
johtamistehtävissä
- tunnistaa yrittäjyyden monimuotoisuuden ja uudistaa näkemyksiään yrittäjyydestä sosiaali- ja
terveysalalla
- hyödyntää kansainvälisen yrittäjyyden, kaupan ja kulttuurin toimintatapoja
- soveltaa sosiaali- ja terveysalan tietosuojan periaatteita

Sisältö
Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla
Liiketoiminnan käynnistäminen ja rahoitus sekä yritysmuodot
Liiketoimintasuunnitelma ja Business Model Canvas
Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys oman toiminnan ohjaajana
Kansainvälinen yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri
Sosiaali- ja terveysalan tietosuoja

Esitietovaatimukset
Ei vaadittavia aikaisempia opintoja

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kuvailla sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyttä ja osaa soveltaa yrittäjyyden tietoperustaa
kehittämis- ja johtamistyössä. Opiskelija on tehnyt liiketoimintasuunnitelman.
Opiskelija tietää joitakin kansainvälisen yrittäjyyden, kaupan ja kulttuurin toimintatapoja. Opiskelija
tuntee sosiaali- ja terveysalan tietosuojan periaatteet..
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Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa vertailla tietoa sosiaali- ja terveysalan yrittäjyydestä ja kosaa yhdistää tiedon sosaali-
ja terveysalan kehittämis- ja johtamistyöhön. Opiskelija on tehnyt kirjallisuutta hyödyntäen toimivan
ja käytäntöön sovellettavan liiketoimintasuunnitelman.
Opiskelija tietää ja osaa soveltaa kansainvälisen yrittäjyyden, kaupan ja kulttuurin toimintatapoja.
Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveysalan tietosuojan periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida uusinta tietoa sosiaali- ja terveysalan yrittäjyydestä ja osaa soveltaa
kriittisesti tietoa kehittämis- ja johtamistyössä. Opiskelija on tehnyt kansainvälistä kirjallisuutta
hyödyntäen toimivan ja käytäntöön sovellettavan liiketoimintasuunnitelman.
Opiskelija tietää ja osaa soveltaa monipuolisesti kansainvälisen yrittäjyyden, kaupan ja kulttuurin
toimintatapoja. Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveysalan tietosuojan periaatteet ja osaa soveltaa niitä
käytännössä eri sosiaali- ja terveysalan sektoreilla.

YKEJO21-1002 TYÖELÄMÄN TUTKIMUS JA ARVIOINTI: 15 op

BG00CR84 Laadulliset tutkimusmenetelmät: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää laadullisen tutkimuksen taustafilosofian, lähestymistavat ja metodologiset
periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännön kehittämis- ja tutkimustoiminnassa.

Sisältö
Laadullisen tutkimuksen erityispiirteet, tutkimusasetelmat, metodologia, laadulliset
aineistonkeruutavat ja yleisesti käytetyt analyysimenetelmät. Laadullisen tutkimuksen tutkimusetiikka
sekä luotettavuus laadullisessa tutkimuksessa.

Esitietovaatimukset
Ei edeltäviä opintoja

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kuvailla laadullisen tutkimuksen erityispiirteet, aineistonkeruutavat ja
analyysimenetelmät ja osaa nimetä tutkimuseettisiä periaatteita ja laadullisen tutkimuksen
luotettavuuden arviointiin liittyviä käsitteitä. Opiskelija osoittaa osaavansa käyttää jotakin laadullisen
tutkimuksen analyysimenetelmää.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa vertailla erilaisia laadullisen tutkimuksen tyyppejä ja osaa valita tavoitteisiin sopivia
aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiä. Opiskelija osoittaa osaavansa tutkimuseettiset periaatteet ja
luotettavuuden arvioinnin. Opiskelija osoittaa osaavansa käyttää perustellusti laadullisen
tutkimuksen analyysimenetelmiä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida kriittisesti erilaisia laadullisen tutkimuksen tyyppejä ja osaa hyödyntää
monipuolisesti tavoitteisiin sopivia aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiä. Opiskelija osoittaa
hallitsevansa erittäin hyvin tutkimuseettiset periaatteet ja luotettavuuden arvioinnin. Opiskelija
osoittaa osaavansa käyttää perustellusti ja kriittisesti laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmiä.
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BG00CR86 Määrälliset tutkimusmenetelmät: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää määrällisen tutkimuksen merkityksen ja osaa soveltaa sitä tutkimus- ja
kehittämistoiminnassa.

Sisältö
Tutkimusasetelmat ja määrällisessä tutkimuksessa käytettävät käsitteet. Erilaiset määrällisen
tutkimuksen aineistot ja niiden analyysi sekä tulkinta.

Esitietovaatimukset
Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kuvailla määrällisen tutkimuksen periaatteet ja vaiheet.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa vertailla erilaisia määrällisen tutkimuksen tyyppejä ja osaa valita tavoitteisiin sopivia
määrällisiä menetelmiä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida kriittisesti erilaisia määrällisen tutkimuksen tyyppejä ja osaa hyödyntää
erilaisia määrällisen tutkimuksen menetelmiä.

KG00CR88 Arviointimenetelmät ja arviointitutkimus: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee, ymmärtää ja osaa vertailla erilaisia arviointisuuntauksia. Opiskelija osaa hyödyntää
ja soveltaa sekä arviointitutkimusta, sen erilaisia muotoja ja periaatteita että muita
arviointimenetelmiä ja -malleja osana arviointiprosessia ja tutkimus- ja kehittämistyötä.

Sisältö
Arviointitutkimus, erilaisia arviointisuuntauksia, esim. prosessiarviointi,
osallistava arviointi ja realistinen arviointi sekä erilaisia arviointimenetelmiä ja -malleja.

Esitietovaatimukset
Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee ja osaa kuvailla erilaisia arviointisuuntauksia ja -menetelmiä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa vertailla ja arvioida erilaisia arviointisuuntauksia ja -menetelmiä sekä niiden erilaisia
käyttötarkoituksia ja soveltuvuutta tutkimus- ja kehittämistyössä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida myös kriittisesti eri näkökulmista erilaisia arviointisuuntauksia
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ja -menetelmiä ja niiden käyttötarkoitusta sekä soveltuvuutta tutkimus-ja kehittämistyössä. Opiskelija
osoittaa osaavansa soveltaa arviointitutkimusta/arviointimenetelmiä käytännön työssä.

YKEJO21-1003 KÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN TYÖYHTEISÖISSÄ: 15 op

BG00CR82 Tutkimuksellinen kehittämisprosessi: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelijan toiminnassa näkyy tieteellisen ajattelun hallinta ja opiskelija osoittaa osaavansa
arkitiedon ja tieteellisen tiedon väliset erot. Opiskelija osaa analysoida tiedon tarvettaan ja osaa
käyttää kirjasto- ja tietopalveluita sekä oman alansa tiedonlähteitä toteuttaessaan erilaisia
kehittämishankkeita. Opiskelija osaa systemaattisen tiedonhakuprosessin ja osaa kriittisesti arvioida
ja soveltaa löytämäänsä tietoa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tutkimuksellisia
kehittämisprosesseja. Opiskelija osaa perustella kehittämisprosessiin valitsemansa näkökulmat.

Sisältö
Tieteellisen ja arkiajattelun erot
Näyttöön perustuva toiminta ja tiedonhankinta
Tiedon arviointi, tiedonlähteet ja tietokannat
Kehittämistoiminnan vaiheet: suunnitelma, toteutus, arviointi ja implementointi.

Esitietovaatimukset
Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot
TKI-pisteet 5 op

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa hyödyntää tutkimustietoa. Opiskelija osaa systemaattisen tiedonhaun ja tuntee
alansa keskeiset kotimaiset ja kansainväliset tietolähteet. Opiskelija osaa kuvailla
kehittämisprosessin vaiheet ja osaa suunnitella toteutuksen.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa tutkimustietoa. Opiskelija osaa hakea tietoa useista
tietokannoista ja kykenee niiden kriittiseen lukemiseen. Opiskelija osaa vertailla erilaisia
kehittämisprosesseja ja toteuttaa niitä perustellen valintansa. Opiskelija osaa analysoida
kehittämisprosessin vaiheet ja osaa suunnitella ja perustella kehittämisprosessin toteutuksen.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa tutkimustietoa. Opiskelija osaa käyttää perustellusti useita
tietokantoja kehittämistyössä ja osaa arvioida kriittisesti niiden käyttökelpoisuutta tiedonhankinnassa.
Opiskelija osaa kotimaisen ja kansainvälisen tutkimuksen kriittisen tarkastelun ja osaa muodostaa
tietoaineistosta kokonaiskäsityksen. Opiskelija osaa arvioida ja analysoida kriittisesti
kehittämisprosessin vaiheet ja osaa suunnitella innovatiivisen kehittämisprosessin toteutuksen.

BG00CR92 Toiminnalliset kehittämismenetelmät: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa vertailla erilaisia tutkimuksen ja kehittämisen suuntauksia sekä soveltaa erilaisia
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toimintatapoja ja -malleja käytännön kehittämistyössä. Opiskelija tuntee yleisimmät tutkimuksellisen
kehittämistoiminnan aineistonkeruutavat.

Sisältö
Tutkimuksellisen kehittämistoiminnan suuntaukset ja toiminnalliset aineistonkeruun menetelmät.

Esitietovaatimukset
Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osoittaa tuntevansa tutkimuksellisen kehittämistoiminnan perusteet. Opiskelija osaa
kuvailla erilaisia tutkimuksen ja kehittämisen suuntauksia sekä toimintatapoja ja -malleja. Opiskelija
osaa käyttää kehittämistyössä yleisesti käytettyjä aineistonkeruun menetelmiä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa tutkimuksellisen kehittämistoiminnan menetelmiä. Opiskelija osaa
vertailla erilaisia tutkimuksen ja kehittämisen suuntauksia sekä toimintatapoja ja -malleja. Opiskelija
osaa perustellusti ja johdonmukaisesti käyttää kehittämistyössä yleisesti käytettyjä toiminnallisia
aineistonkeruun menetelmiä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa monipuolisesti tutkimuksellisen kehittämistoiminnan menetelmiä.
Opiskelija osaa analysoida ja arvioida erilaisia tutkimuksen ja kehittämisen suuntauksia sekä
toimintatapoja ja -malleja. Opiskelija osaa kriittisesti ja innovatiivisesti käyttää kehittämistyössä
erilaisia toiminnallisia aineistonkeruun menetelmiä.

BG00CR90 Sosiaali- ja terveysalan ohjeet, arvot ja asiakaslähtöisyys: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa reflektoida sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisia muutoksia sekä alan kansallisia
ja kansainvälisiä ohjeita ja normeja. Opiskelija osoittaa tunnistavansa arvojen ja asiakaslähtöisyyden
merkityksen.

Sisältö
Arvot ja asiakaslähtöisyys
Sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaiset haasteet
Palvelu- ja väestörakenteen muutos

Esitietovaatimukset
Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kuvailla sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisia haasteita. Opiskelija osaa nimetä
sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisia muutoksia sekä alan kansallisia ohjeita ja normeja.
Opiskelija osoittaa tunnistavansa arvojen ja asiakaslähtöisyyden merkityksen.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa vertailla sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen
vaikutuksia. Opiskelija osaa reflektoida sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisia muutoksia sekä alan
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kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita ja normeja. Opiskelija osoittaa tunnistavansa arvojen ja
asiakaslähtöisyyden merkityksen ja reflektoi toimintaansa niihin liittyen.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisiin haasteisiin
vastaamisen vaikutuksia. Opiskelija osaa kriittisesti reflektoida sosiaali- ja terveysalan
yhteiskunnallisia muutoksia sekä alan kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita ja normeja.
Opiskelija osoittaa tunnistavansa arvojen ja asiakaslähtöisyyden merkityksen ja reflektoi
toimintaansa kriittisesti niihin liittyen.

YKEJO21-1004 OPINNÄYTETYÖ: 30 op

KG00CR94 Opinnäytetyön suunnitelma: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyön suunnitelman.

Sisältö
Opinnäytetyön suunnitelma.

Esitietovaatimukset
Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot
TKI-pisteet 5 op

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Hyvä (3-4)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Kiitettävä (5)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit
Hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön suunnitelma hyväksytään SeAMK:n opinnäytetyön ja kirjallisten töiden ohjeen
mukaisesti.

KG00CR96 Opinnäytetyön toteutus: 10 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa toteuttaa kehittämis-, tutkimus- tai arviointiprosessin opinnäytetyön suunnitelman
mukaisesti.

Sisältö
Opinnäytetyön suunnitelman mukainen.
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Esitietovaatimukset
Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot
TKI-pisteet 10 op

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Hyvä (3-4)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Kiitettävä (5)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

KG00CR98 Opinnäytetyön raportointi: 15 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa toteuttaa ja raportoida tutkimus-, kehittämis- tai arviointihankkeen.

Sisältö
Opinnäytetyön suunnitelman mukainen.

Esitietovaatimukset
Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot
TKI-pisteet 15 op

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Hyvä (3-4)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Kiitettävä (5)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

YKEJO21-1005 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT: 5 op

KG00CS00 Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija laajentaa ja syventää vanhustyön osaamista monitieteisen gerontologisen tiedon kautta.
Opiskelija osaa analysoida ja arvioida vanhustyön ajankohtaisia haasteita iäkkään ihmisen,
henkilöstön sekä palvelujen organisoinnin ja tuottamisen näkökulmasta kehittämis- ja
johtamistyössä.
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Sisältö
Vanhustyön johtamisen erityispiirteet.
Ikääntyvän ihmisen itsemääräämisoikeiden tukeminen ja asiakaslähtöisyys. Vanhustyön
kehittämisen ja johtamisen haasteet.

Esitietovaatimukset
Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kuvailla vanhustyön kehittämisen ja johtamisen haasteita.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa vertailla iäkkäiden ihmisten palvelujen asiakaslähtöisyyttä, organisointi- ja
toteuttamistapoja ja -malleja vanhustyön kehittämisessä ja johtamisessa.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida iäkkäiden ihmisten palvelujen asiakaslähtöisyyttä, niiden
tuottamista, organisoimista ja toteuttamista vanhustyön kehittämisessä ja johtamisessa.

KG00CS02 Työterveyden kehittäminen ja johtaminen: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää työterveystoimintaa ja osaa soveltaa sitä työhönsä sekä kehittää sen laatua ja
vaikuttavuutta työelämän haasteiden ja muutosten mukaisesti. Hän osaa toimia yrittäjämäisesti,
esimerkiksi työpaikan työterveyteen liittyvien kehittämishankkeiden ja -projektien suunnittelussa,
toteuttamisessa, johtamisessa ja arvioinnissa. Opiskelija osaa tarkastella asioita asiakas- ja
yrityseettisistä näkökulmista. Hän osaa soveltaa, arvioida ja kehittää työterveyteen liittyviä
toimintatapoja, -menetelmiä ja -malleja monitieteisen tiedon avulla ja laajentaa
substanssiosaamistaan niiden eri osa-alueilla.

Sisältö
I Työterveyshuollon palvelujärjestelmä, kehittämislinjaukset ja strategiat (1 op)
II Terveyden edistäminen työikäisen väestön keskuudessa (2 op)
III Työterveystoiminnan suunnittelu ja arviointi työterveysyhteistyössä (2 op)

Esitietovaatimukset
Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kuvailla työterveyttä, työkykyä ja työhyvinvointia tukevaa työterveystoimintaa
ottamalla huomioon työelämän haasteet ja muutokset. Opiskelija osaa kuvailla työterveystoiminnan
toimintatapoja ja -menetelmiä. Hän osaa tarkastella työterveystoiminnan vaikutuksia asiakkaiden ja
yritysten näkökulmista.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa vertailla työterveyttä, työkykyä ja työhyvinvointia tukevaa työterveystoimintaa
ottamalla huomioon työelämän haasteet ja muutokset. Opiskelija osaa vertailla työterveystoiminnan
toimintatapoja ja -menetelmiä. Hän osaa vertailla työterveystoiminnan vaikutuksia asiakkaiden ja
yritysten näkökulmista.
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Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida (kriittisesti) työterveyttä, työkykyä ja työhyvinvointia tukevaa
työterveystoimintaa ottamalla huomioon työelämän haasteet ja muutokset. Opiskelija osaa
analysoida ja arvioida työterveystoiminnan toimintatapoja ja -menetelmiä. Hän osaa arvioida
työterveystoiminnan vaikutuksia asiakkaiden ja yritysten näkökulmista.

KG00CS04 Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla: 5 op

Osaamistavoitteet
Toteutuu opiskelijan laatiman hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

Sisältö
Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset
Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit
Hyväksytty/hylätty

Opiskelija on osallistunut sovittuihin ulkomaille suuntautuneeseen / suuntautuneisiin opintokäynteihin
tai -matkoihin ja tehnyt niistä sovitut tehtävät.

KD00CD53 Asiakkuuksien johtaminen: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää suhdemarkkinoinnin merkityksen pitkän aikavälin asiakassuhteisiin
pohjautuvassa liiketoiminnassa. Opiskelija ymmärtää asiakassuhteen hallinnan käsitteen ja
soveltamisen kestokulutushyödykkeiden, palveluiden ja B-to-B tuotteiden markkinoinnissa. Opiskeilja
hallitsee CRM:n käsitteen sekä osaa soveltaa CRM:n mahdollisuuksia käytännön markkinoinnin
johtamisen ongelmatilanteiden ja haasteiden ratkaisemiseksi. Opiskelija osaa hyödyntää CRM:ää
markkinoinnin johtamisen työkaluna. Opiskelija osaa arvioida työyhteisön toimintaa sekä
intressiryhmien (ensisijaisesti asiakkaat) muuttuvia tarpeita ja pystyy mukauttamaan ja kehittämään
tietotekniikan järjestelmiä (CRM) johtamisen työkaluna

Sisältö
Suhdemarkkinoinnin käsitettä käydään läpi lähiopintojaksoilla. Sen soveltamista käytäntöön,
erityisesti CRM:n näkökulmasta, harjoitellaan oman yrityksen / yhteisön ja casejen näkökulmasta.
Käytännön CRM-järjestelmän ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin tutustutaan myös kurssin aikana.
Kurssiin kuuluu harjoitustyö CRM:n soveltamisesta oman yrityksen / yhteisön toimintaan.

Esitietovaatimukset
Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla
kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelija on pystynyt hyödyntämään kurssin
peruskäsitteistöä.

Hyvä (3-4)
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Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut aktiivisesti
kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla hyvää kykyä ymmärtää ja soveltaa
aiheen käsitteistöä käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on pystynyt esittämään asiakkuuksien
johtamista tukevia ratkaisuja.

Kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut aktiivisesti
kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla erinomaista kykyä ymmärtää aiheen
käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on pystynyt hyödyntämään
monipuolisesti asiakkuuksien johtamista ja kehittämään luovia ratkaisuja.

2E00CR52 Palvelumuotoilun johtaminen: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa:
kuvata muotoiluajattelun merkitystä ja mahdollisuuksia organisaation kehittämisessä.
-tunnistaa käyttäjälähtöisyyden periaatteet palvelukehittämisen näkökulmasta.
-soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä organisaation toiminnan kehittämiseksi.
-soveltaa tietoa siitä, miten palvelumuotoilu linkittyy organisaation strategiaan
-suunnitella ja johtaa muotoiluajattelun hyödyntämistä organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi

Sisältö
Palvelumuotoilun periaatteet, prosessi ja menetelmät
Palveluiden markkinointi ja arvonluonti palveluliiketoiminnassa ja –ekosysteemeissä
Käyttäjäkokemuksen kehittäminen osallistavien ja yhteiskehittämisen menetelmien avulla
Käyttäjälähtöisyyden merkitys organisaation muutoksessa ja uudistamisessa
Palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun kytkeminen organisaatiostrategiaan ja sen johtamiseen

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1-2) Opiskelija hallitsee palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun keskeiset käsitteet ja
prosessit. Opiskelija tulkitsee käyttäjälähtöisyyden merkitystä uusien palveluiden
kehittämisessä.Opiskelija kuvaa palvelumuotoilun johtamisen mahdollisuuksia ja haasteita.
Opiskelija suunnittelee palvelumuotoilua hyödyntävän projektin, sekä kuvaa sen yhteyttä
organisaation strategiseen kehittämiseen.

Hyvä (3-4)

Hyvä (3-4) Opiskelija hallitsee ja soveltaa palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun keskeisiä käsitteitä
ja prosessia. Opiskelija arvioi selkeästi palvelumuotoilun mallien ja menetelmien käyttämistä
organisaatiossa. Opiskelija rakentaa organisaation ja käyttäjien tarpeet huomioivia palvelukuvauksia.
Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa palvelumuotoilua hyödyntävän projektin. Opiskelija hahmottaa
uusien palveluratkaisujen tarvetta huomioiden organisaation strategiset tavoitteet.

Kiitettävä (5)

Kiitettävä (5) Opiskelija hallitsee ja soveltaa monipuolisesti palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun
keskeisiä käsitteitä ja prosessia. Opiskelija arvioi ja valitsee olennaiset palvelumuotoilun ja -
kehittämisen mallit ja menetelmät organisaation palvelukehittämiseen. Opiskelija ennakoi
organisaation kehitysmahdollisuuksia ja rakentaa niihin sopivia käyttäjälähtöisiä palvelukuvauksia.
Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja johtaa palvelumuotoiluprojektia. Opiskelija arvioi
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perustellusti uusien palveluratkaisujen lisäarvoa, huomioiden organisaation strategiset tavoitteet ja
uudistumistarpeet.

KD00CD31 Osaamispääoman johtaminen: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa suunnitella, arvioida ja johtaa organisaation, tiimin ja yksilön osaamista. Opiskelija
ymmärtää osaamisen johtamisen yhteyden organisaation strategiaan ja menestymiseen. Opiskelija
hallitsee osaamisen johtamisen ja kehittämisen prosessin. Hän tunnistaa organisaation
osaamistarpeita ja osaa hyödyntää osaamisen kehittämisen menetelmiä yrityksen strategian
mukaisesti.

Sisältö
Osaamisen johtamisen prosessi ja käsitteet
Strategialähtöinen osaamisen kehittäminen
Osaamisen arvioinnin menetelmät
Osaamisen kehittämisen menetelmät

Esitietovaatimukset
Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla
kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä: Opiskelija on pystynyt hyödyntämään kurssin
peruskäsitteistöä kurssitehtävässään.

Hyvä (3-4)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut aktiivisesti
kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla hyvää kykyä ymmärtää aiheen
käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on pystynyt kehittämään
osaamispääoman johtamista tukevia ratkaisuja kurssitehtävässään.

Kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut erittäin aktiivisesti
kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla erinomaista kykyä ymmärtää aiheen
käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on pystynyt kehittämään
osaamispääoman johtamista tukevia luovia ratkaisuja kurssitehtävässään.

KD00CD33 Markkinointiviestinnän johtaminen: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa suunnitella, arvioida ja johtaa tavoitteellista, integroitua markkinointiviestintää sekä
strategisella että operatiivisella tasolla. Opiskelija osaa huomioida asiakassuhteen vaiheet
markkinointiviestinnän eri keinojen käytössä sekä hyödyntää digitaalisen markkinoinnin
mahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee markkinointiviestinnän mittausmenetelmät ja osaa hyödyntää
niitä markkinointiviestinnän analysoimisessa ja kehittämisessä yrityksen strategian mukaisesti.

Sisältö
Markkinointiviestinnän tavoitteet ja suunnittelu
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Integroitu markkinointiviestintä
Markkinointiviestinnän toteuttaminen, mittaus ja arviointi
Digitaalinen markkinointiviestintä
Mainostoimistojen ja muiden alihankkijoiden rooli
Markkinointiviestinnän johtaminen

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

.Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä
markkinointiviestinnän eri osa-alueet ja selittää integroidun ja digitaalisen markkinointiviestinnän
merkityksen ja markkinointiviestinnän johtamisen osana yrityksen strategiaa. Hän osaa perustasolla
suunnitella ja toteuttaa markkinointiviestintää tavoitteellisesti ja integroidusti sekä arvioida omaa
kykyään johtaa markkinointiviestintää.

Hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut rakentavasti opintojaksoon.
Opiskelija osaa määritellä markkinointiviestinnän eri osa-alueet ja selittää integroidun ja digitaalisen
markkinointiviestinnän merkityksen ja markkinointiviestinnän johtamisen osana yrityksen strategiaa.
Hän osaa hyvällä tasolla suunnitella ja toteuttaa markkinointiviestintää tavoitteellisesti ja integroidusti
sekä arvioida omaa kykyään johtaa markkinointiviestintää

Kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät erinomaisesti ja on osallistunut rakentavasti ja aktiivisesti
opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä markkinointiviestinnän eri osa-alueet ja selittää
erinomaisesti integroidun ja digitaalisen markkinointiviestinnän merkityksen ja markkinointiviestinnän
johtamisen osana yrityksen strategiaa. Hän osaa erinomaisella tasolla suunnitella ja toteuttaa
markkinointiviestintää tavoitteellisesti ja integroidusti sekä arvioida omaa kykyään johtaa
markkinointiviestintää.

5E00CU10 Liiketoiminnan strateginen uudistaminen: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa kuvata strategisen uudistumisen liittyviä keskeisiä käsitteellisiä jännitteitä. Opiskelija
osaa tunnistaa toimintaympäristön trendejä ja toimialan kehityssuuntia. Opiskelija osaa kuvata
strategisen uudistumisen muutosajureita sekä niiden roolia ja merkitystä strategisessa
suunnittelussa. Opiskelija osaa arvioida tunnistettujen muutostekijöiden ja muutosprosessien
vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan sekä analysoida yrityksen arvonluontia ja ansaintalogiikkaa
muuttuvassa maailmassa. Opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Opiskelija osaa toimia oppivassa ryhmässä ja arvioida oman osaamisensa kehittymistä.

Sisältö
- strateginen uudistaminen
- toimintaympäristön ja oman organisaation strateginen analyysi
- strategiatyökalut
- strategisen uudistumisen johtaminen

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja keskusteluun passiivisesti
Opiskelija käyttää ja soveltaa käsitteitä pintapuolisesti analysoiden
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Opiskelija arvioi muuttuvaa toimintaympäristöä ja sen vaikutuksia summittaisesti
Opiskelija pyrkii tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, analyysin ollessa osin vaillinaista
Opiskelija osaa soveltaa strategiatyökaluja suppeasti
Opiskelija arvioi omaa oppimistaan suppeasti

Hyvä (3-4)

Opiskelija osallistuu opetukseen melko aktiivisesti ja esittää omia mielipiteitään ajoittain
Opiskelija käyttää käsitteistöä osuvasti soveltaen
Opiskelija analysoi toimintaympäristöä ja sen muutoksia kattavasti
Opiskelija soveltaa strategiatyökaluja systemaattisesti
Opiskelija osaa tunnistaa yritykselle uuden liiketoimintamahdollisuuden ja arvioida sitä uskottavasti
Opiskelija osaa arvioida omaa oppimistaan jossain määrin

Kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja esittää omia analyyttisia mielipiteitään käsiteltyihin
asioihin
Opiskelija käyttää käsitteistöä oivaltaen
Opiskelija analysoi toimintaympäristön muutoksia systemaattisesti ja oivaltaen
Opiskelija soveltaa strategiatyökaluja kontekstiherkästi ja systemaattisesti
Opiskelija osaa tunnistaa yritykselle toteuttamiskelpoisen liiketoimintamahdollisuuden osuvasti
perustellen
Opiskelija osaa arvioida omaa oppimistaan monipuolisesti

5E00CG09 Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee yhteiskehittämisen toimintamallin ja osaa käyttää sitä mm. tuotteiden, palveluiden
ja prosessien kehittämisessä. Opiskelija hallitsee yhteiskehittämisen toimintatavat, sen eri roolit ja
fasilitoinnin. Hän ymmärtää yhteiskehittämisen ja arvonluonnin logiikan sekä kilpailuedun luomisen
että operatiivisen toiminnan näkökulmasta.

Sisältö
• Yhteiskehittämisen periaatteet ja toimintamallit
• Asiakasymmärrys
• Strategia ja arvonluonti
• Innovaatioprosessi
• Toimialakohtainen tietämys

Esitietovaatimukset
- ei esitietovaatimuksia

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla
kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelija on pystynyt hyödyntämään kurssin
peruskäsitteistöä kurssitehtävässään.

Hyvä (3-4)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti
kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla hyvää kykyä ymmärtää aiheen
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käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on esittänyt uusia
liiketoimintamahdollisuuksia kuvaavia ratkaisuja kurssitehtävässään.

Kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut aktiivisesti
kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla vahvaa kykyä ymmärtää aiheen
käsitteistöä ja soveltaa opittua monipuolisesti käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on esittänyt ja
kehittänyt luovia ratkaisuja innovatiiviseen liiketoimintaan kurssitehtävässään.

BJ00CT84 Ikääntymisen erilaisuus ja vanhuuden monet kasvot: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelijan puheessa kuuluu ja toiminnassa näkyy ymmärrys ikäihmisten moninaisuutta kohtaan.
Opiskelija osaa kuvailla arvostavasti ikääntyneiden ihmisten erilaisuutta ja taustalla vaikuttavia
tekijöitä. Opiskelija tunnistaa ikääntyneiden syrjintään liittyviä toimintatapoja mediassa ja
yhteiskunnan rakenteissa ja osaa pohtia niitä kriittisesti eettiset näkökohdat huomioiden. Opiskelija
on perehtynyt ikääntyneiden toimintakyvyn, terveyden ja sosiaalisen osallisuuden eroihin ja osaa
nimetä ikääntyvillä ihmisillä olevia erilaisia tuen ja hoidon tarpeita. Opiskelija osaa analysoida ja
arvioida ikääntyvien tuen tarpeen lisääntymistä ja siihen johtavia syitä. Opiskelija on perehtynyt
ikääntymisen erilaisuuteen eri maissa ja kulttuureissa.

Sisältö
• Ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn moninaisuus
• Erilaiset ikääntymisympäristöt ja -kulttuurit
• Ikääntyneiden tuen tarpeen moninaisuus
• Ikääntyneiden yksilöllisyys ja sen kunnioittaminen

Esitietovaatimukset
Ei aikaisempia vaadittuja opintoja

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää ja osaa kuvailla ikääntyneiden moninaisuutta. Opiskelija osoittaa puheessaan
moninaisuuden ymmärtämistä ja ikääntyvien yksilöllisten tarpeiden ymmärtämistä. Opiskelija
osallistuu yhteiseen keskusteluun.

Hyvä (3-4)

Opiskelija tietää ja osaa kuvailla ikääntyneiden moninaisuutta hyödyntäen ajankohtaisesta
tutkimuskirjallisuutta. Opiskelija osoittaa puheessaan moninaisuuden ymmärtämistä ja perustelee
ikääntyvien yksilöllisten tarpeita näyttöön perustuvan toiminnan kautta. Opiskelija osallistuu
aktiivisesti opintojaksolla käytävään pohdintaan, tarkastelee asioita kriittisesti ja eettiset näkökulmat
huomioiden ja nostaa uusia näkökulmia yhteiseen keskusteluun.

Kiitettävä (5)

Opiskelija tietää ja osaa kuvailla ikääntyneiden moninaisuutta hyödyntäen ajankohtaisesta
kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta. Opiskelija osoittaa puheessaan erityistä ikääntyneiden ihmisten
arvostusta, moninaisuuden ymmärtämistä ja perustelee ikääntyvien yksilöllisten tarpeita näyttöön
perustuvan toiminnan kautta. Opiskelija osoittaa taitoa soveltaa tutkimustietoa ikääntymisen
erilaisuuden taustan ymmärtämiseksi. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojaksolla käytävään
pohdintaan, tarkastelee asioita kriittisesti ja eettiset näkökulmat huomioiden ja nostaa uusia
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näkökulmia yhteiseen keskusteluun. Opiskelija esittää perusteltuja ratkaisuja ja
kehittämisehdotuksia.

BJ00CT85 Ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa nimetä ikääntyvän yhteiskunnan elementtejä hyödyntäen ajankohtaista
tutkimuskirjallisuutta. Opiskelija osaa kuvailla ikäystävällisessä yhteiskunnassa huomioitavia asioita
ja osaa esittää ratkaisuehdotuksia yhteiskunnan ikäystävällisyyden kehittämiseksi. Opiskelija on
perehtynyt ikääntyneiden osallisuuden tukemiseen ja osaa kuvailla keinoja, joilla ikääntyneiden
osallisuutta voidaan tukea kulttuurin, liikunnan, palvelujen saamisen ja yhteiskunnallisen
vaikuttamisen näkökulmista. Opiskelija on perehtynyt hyvinvointiteknologiaan, jonka kautta voidaan
tukea ikäystävällisen yhteiskunnan kehittämistä ja pohtii hyvinvointiteknologian käyttöä kriittisesti
eettiset näkökulmat huomioiden. Opiskelija osaa kuvata ikäystävällisen yhteiskunnan kehittämisen
tarpeita kestävän kehityksen näkökulmasta. Opiskelija osaa kuvailla ikäystävällisen yrittäjyyden
elementtejä.

Sisältö
• Ikäystävällisen yhteiskunnan elementit ja kehittämisen kohteet
• Ikääntyneiden osallisuuden tukeminen ja kulttuurihyvinvointi
• Ikäystävälliset palvelut ja yrittäjyys
• Hyvinvointiteknologia ikäystävällisen yhteiskunnan osana
• Ikäystävällisyys ja kestävä kehitys

Esitietovaatimukset
Ei vaadittuja aikaisempia opintoja

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kuvailla ikäystävällistä yhteiskuntaa tutkimuskirjallisuuden kautta. Opiskelija osaa
nimetä yhteiskunnan eri sektoreita, joilla ikäystävällisyys tulee ottaa huomioon. Opiskelija osoittaa
puheessaan ikääntyvien yksilöllisten tarpeiden ymmärtämistä ja osaa huomioida ikääntyneiden
erilaiset tarpeet. Opiskelija on perehtynyt ikäystävällisyyttä tukevaan hyvinvointiteknologiaan.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa kuvailla monipuolisesti ikäystävällistä yhteiskuntaa ja sen eri osatekijöitä
tutkimuskirjallisuuden kautta. Opiskelija osaa nimetä yhteiskunnan eri sektoreita, joilla
ikäystävällisyys tulee ottaa huomioon ja esittää aktiivisesti kehittämisideoita. Opiskelija osaa nimetä
tekijöitä, jotka tekevät palveluista ikäystävällisiä. Opiskelija pyrkii löytämään luovia, mutta
perusteltuja ratkaisuja, joissa sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja. Opiskelija osoittaa
puheessaan ikääntyvien yksilöllisten tarpeiden ymmärtämistä ja osaa huomioida ikääntyneiden
erilaiset tarpeet. Opiskelija on perehtynyt ikäystävällisyyttä tukevaan hyvinvointiteknologiaan,
tarkastelee sitä kriittisesti ja osoittaa taitoa soveltaa teknologisia ratkaisuja ikäystävällisen
ympäristön kehittämiseen.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvailla monipuolisesti ikäystävällistä yhteiskuntaa ja sen eri osatekijöitä
kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta hyödyntäen. Opiskelija osaa nimetä yhteiskunnan eri sektoreita,
joilla ikäystävällisyys tulee ottaa huomioon ja esittää aktiivisesti kehittämisideoita. Opiskelija osaa
nimetä tekijöitä, jotka tekevät palveluista ikäystävällisiä ja osoittaa kriittistä pohdintaa. Opiskelija
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pyrkii löytämään luovia, mutta perusteltuja ratkaisuja, joissa sovelletaan ja yhdistetään eri alojen
tietoja ja tuo aktiivisesti esiin kehittämisehdotuksia. Opiskelija osoittaa puheessaan ikääntyvien
yksilöllisten tarpeiden ymmärtämistä ja osaa huomioida ikääntyneiden erilaiset tarpeet. Opiskelija on
perehtynyt ikäystävällisyyttä tukevaan hyvinvointiteknologiaan, tarkastelee sitä kriittisesti ja osoittaa
taitoa soveltaa teknologisia ratkaisuja ikäystävällisen ympäristön kehittämiseen. Opiskelija osaa
kehittää ikääntyville uusia osallisuuden mahdollisuuksia. Opiskelija osaa perustella, miksi
ikäystävällisyyden kehittäminen on tärkeää kestävän kehityksen näkökulmasta.

BJ00CT86 Vanhustyön lainsäädäntö ja etiikka: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija on perehtynyt valtakunnallisiin ikääntyneiden terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta
edistäviin toimintaohjeisiin ja suosituksiin. Opiskelija tuntee ikääntyneiden palveluita ja niiden
kehittämistä koskevan lainsäädännön. Hän osaa tarkastella niitä johtamisen ja kehittämisen
näkökulmista. Opiskelija osaa pohtia kriittisesti ja monipuolisesti ikääntyneiden ihmisten
kohtaamiseen, palvelujen kehittämiseen ja hoitoon liittyviä eettisiä kysymyksiä eri tieteenalojen
näkökulmista. Opiskelija osaa kuvata vanhustyön eettisen kuormituksen näkökulmia ja esittää niihin
perusteltuja kehittämisehdotuksia.

Sisältö
• Ikääntyvien palveluja ohjaavat lait, asetukset ja toimintaohjeet ja niiden valmisteluprosessit
• Ikääntyneiden palvelujen eettiset suositukset
• Vanhuspalvelujen etiikka ja eettinen päätöksenteko
• Eettinen kuormitus, eettiset ristiriidat ja johtamisen etiikka vanhustyössä

Esitietovaatimukset
Ei vaadittavia aikaisempia opintoja

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa nimetä tärkeimmät ikääntyvien palveluja ohjaavat lait, asetukset, suositukset ja
toimintaohjeet. Opiskelija osoittaa puheessaan eettisten kysymysten tärkeyden ymmärtämistä.
Opiskelija osaa soveltaa lakeja, asetuksia ja ohjeistuksia annetuissa tehtävissä. Opiskelija osaa
kuvata, mitä on eettinen kuormitus vanhustyössä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa nimetä tärkeimmät ikääntyvien palveluja ohjaavat lait, asetukset ja toimintaohjeet ja
osaa verrata niitä kansainvälisiin ohjeisiin. Opiskelija osoittaa puheessaan eettisten kysymysten
tärkeyden ymmärtämistä, nostaa aktiivisesti esiin eettisiä haasteita ja osoittaa perusteltuja
ratkaisuehdotuksia. Opiskelija osaa soveltaa lakeja, asetuksia ja ohjeistuksia annetuissa tehtävissä.
Opiskelija osaa kuvata vanhustyön eettistä kuormitusta ja esittää perusteltuja kehittämisehdotuksia.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa nimetä tärkeimmät ikääntyvien palveluja ohjaavat lait, asetukset ja toimintaohjeet ja
osaa verrata niitä kansainvälisiin ohjeisiin ja opiskelija osaa soveltaa ohjeita erilaisissa vanhustyön
toimintaympäristöissä. Opiskelija osoittaa puheessaan eettisten kysymysten tärkeyden
ymmärtämistä, nostaa itse aktiivisesti esiin eettisiä haasteita, käy aktiivista dialogia ja osoittaa
perusteltuja ratkaisuehdotuksia. Opiskelija osaa soveltaa lakeja, asetuksia ja ohjeistuksia annetuissa
tehtävissä. Opiskelija osaa kuvata vanhustyön eettistä kuormitusta, siihen yhteydessä olevia tekijöitä
ja esittää kehittämisehdotuksia hyödyntäen kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta.
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KG00CS08 Muut vapaasti valittavat opinnot: 5 op

Osaamistavoitteet
Toteutuu opiskelijan laatiman hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

Sisältö
Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset
Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa.

Hyvä (3-4)

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kiitettävä (5)

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa.
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