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Monialainen toimija sosiaali-, terveys- & 
kasvatuksen ja opetuksen yhdyspinnoilla 

Miksi?
• Yhteiskunnan ja palvelujärjestelmän 

muutos, palvelujen integraatio > 
monialaiset osaamis- ja tietotarpeet

Tehtävänä?
• Monialaisen koulutuksen kehittäminen
• Monitieteisen tutkimuksen edistäminen
• Aktiivinen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Miten?
• Mukana ovat kaikki TYn tiedekunnat ja 

laaja yhteistyöverkosto (korkeakoulut, 
työelämätoimijat)

https://sites.utu.fi/sote/


Tilaa Sote-akatemian uutiskirje:

https://sites.utu.fi/sote/tilaa-uutiskirjeemme/

Dialogiblogi – lue ja kirjoita!

https://blogit.utu.fi/soteakatemia/

Seuraa somessa #soteakatemia

Instagram:

https://www.instagram.com/soteakatemia/

Twitter: 

https://twitter.com/UTU_Sote

Facebook: 

https://m.facebook.com/soteakatemia/

https://sites.utu.fi/sote/tilaa-uutiskirjeemme/
https://blogit.utu.fi/soteakatemia/
https://www.instagram.com/soteakatemia/
https://twitter.com/UTU_Sote
https://m.facebook.com/soteakatemia/


Sote-akatemian koulutustarjonta

SYKSY

1. Johdatus: Sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelut palvelurakenteen uudistuksessa 3 op

2. Liiketoimintaosaaminen sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelujen kontekstissa, 3 op

3. Hyvinvointi ja oppiminen kasvatus- ja opetusyhteisöissä, 3 op

4. Humanistisia näkökulmia terveyteen ja hyvinvointiin, 3 op

KEVÄT

5. Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, 3 op

6. Sosiaali- ja terveydenhuollon perusoikeudet, 3 op

7. Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla, 3 op

8. Valinnaisia opintojaksoja

• Ihmisten johtaminen, 2 op

• Tulevaisuusajattelu ja skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollossa, 5 op

• Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut, 4 op

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, 4 op

• Kokemustieto ja kokemusasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollossa, 2 op

• Monelle - Moniammatillinen osaaminen hoidossa, kuntoutuksessa, opetuksessa, 5op

• Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus lapsioikeudessa, 4 op

VUODEN YMPÄRI

• Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet, 2 op

• Koulu lasten hyvinvointiympäristönä, 2 op

• Luontoperustainen hyvinvointi, 2 op

• Surevan kohtaaminen, 2 op

• Lastensuojelun perusteet: mitä minun on tiedettävä 

monitoimijaisesta lastensuojelusta?, 3 op



Osaamispuu verkkoalusta
https://www.facebook.com/Osaamispuu #osaamispuu

• vahvistamaan nykyisten ja tulevien lasten ja 
perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten  ja 
työyhteisöjen yhteistä osaamista 

• tukemaan ja edistämään lasten ja perheiden 
hyvinvointia

• vahvistamaan korkeakoulujen ja työelämän 
yhteistyötä

Taustalla tutkimuksissa ja kansallisessa 
kehittämistyössä ja työelämätoimijoiden kanssa
tunnistetut kaikkien ammattilaisten yhteiset 
osaamistarpeet 

https://osaamispuu.fi/
https://www.facebook.com/Osaamispuu


Mitä Osaamispuussa on?

• Itsenäisesti opiskeltavaa 
teemojen opiskeluun 
innostavaa materiaalia

• Avoimia verkossa opiskeltavia 
MOOC-opintojaksoja ja 
materiaalia 

• Olemassa 
olevaa korkeakoulujen jatkuvan 
oppimisen koulutustarjonta

• Tietoa osaamista syventävistä 
opinnoista



• Verkko-opintojaksot, myös tutustuminen on mahdollista (vaatii 
kirjautumisen)
• Koulu lasten hyvinvointiympäristönä 2op

• Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2op

• Lastensuojelun perusteet: mitä minun on tiedettävä monitoimijaisesta 
lastensuojelusta? 3op

• Podcastit
• Systeeminen ajattelu

• Koulun monitoimijainen yhteistyö

• Lapsen suru

Poimintoja Osaamispuusta

https://digicampus.fi/course/view.php?id=722
https://digicampus.fi/course/view.php?id=498
https://digicampus.fi/course/view.php?id=1182
https://osaamispuu.fi/osaamismoduulit/monitoimijainen-yhteistyoosaaminen/kehita-osaamista-avoimesti-verkossa/
https://blogit.utu.fi/soteakatemia/yhteinen-aani-koulun-monitoimijainen-yhteistyo/
https://osaamispuu.fi/osaamismoduulit/lasten-ja-perheiden-erityiset-tuen-tarpeet/kehita-osaamistasi-avoimesti-verkossa/


• Podcastit
• Koulun monitoimijainen yhteistyö

• Systeeminen ajattelu

• Lapsen suru

• Tutustuttavaa materiaalia ja pohdittavaa
• Kouluhyvinvointi ja kouluviihtyvyys

• Monimuotoiset perheet

• Miten tukea lasta, kun vanhempi sairastaa syöpää?

Poimintoja Osaamispuusta

https://blogit.utu.fi/soteakatemia/yhteinen-aani-koulun-monitoimijainen-yhteistyo/
https://osaamispuu.fi/osaamismoduulit/monitoimijainen-yhteistyoosaaminen/kehita-osaamista-avoimesti-verkossa/
https://osaamispuu.fi/osaamismoduulit/lasten-ja-perheiden-erityiset-tuen-tarpeet/kehita-osaamistasi-avoimesti-verkossa/
https://osaamispuu.fi/osaamismoduulit/122-2/kehita-osaamista-avoimesti-verkossa/
https://osaamispuu.fi/osaamismoduulit/perheet-ja-vanhemmuuden-tuki/kehita-osaamistasi-avoimesti-verkossa/
https://osaamispuu.fi/osaamismoduulit/lasten-ja-perheiden-erityiset-tuen-tarpeet/kehita-osaamistasi-avoimesti-verkossa/


Kiitos!


