
Työyhteisön kehittäminen ja

muuttuva työelämä -

osaamiskokonaisuus I (30 op) 

 

Haluatko syventää osaamistasi

työyhteisön kehittämisen,

työelämän muutoksen,

henkilöstöhallinnon,

yhteistoimintamenettelyn ja

työsuhdeasioiden saralla?

Kokonaisuus on tarkoitettu

työelämän kehittämistehtävissä

työskenteleville, joilla on jo

korkeakoulututkinto.

 

 

Osaamiskokonaisuuden

esittely

 

Opintokokonaisuudessa

keskitytään työyhteisön

operatiivisen toiminnan

kannalta keskeisiin

työlainsäädännön säännöksiin

sekä yhteistoiminnan

merkitykseen organisaation

toiminnassa ja kehittämisessä.

 

Lisäksi opiskelija saa perustiedot

edunvalvonnan,

kansalaistoiminnan ja

yhteiskunnallisen vaikuttamisen

merkityksestä yhteiskunnassa.

 

Toteutus ja sisältö

 

Opetus sisältää lähiopetusta

Helsingin Haagassa. Se

toteutetaan suurelta osin

integroituna yhdessä YP-

työyhteisön kehittäjä - profiilin

tutkintoryhmän kanssa.

Lähipäivät ovat teorian ja

työelämä-kokemuksen vahvaa

vuoropuhelua. Opintoryhmän

monipuolinen työelämätausta

ja -kokemus tuo keskusteluun

aineksia eri aloilta ja sektoreilta. 

 

 

Tule mukaan!

 

Tervetuloa mukaan löytämään

inspiroivia yhteisiä

ammatillisen reflektion hetkiä! 

 

Opintokokonaisuus koostuu

kuudesta viiden (5)

opintopisteen laajuisesta

opintojaksosta joista yksi on

verkkototeutus, ja muissa 2-3

lähipäivää opetusta. 

Lähipäivien osoite: Humakin

Helsingin TKI-keskus (Ilkka),

Ilkantie 4, 00400 HELSINKI.

Lähiopetus ajoittuu

pääsääntöisesti klo 9:15-16:00. 

Osaamiskokonaisuus I:een voidaan ottaa enimmillään 10

osallistujaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Työyhteisön
kehittäminen ja
muuttuva työelämä -
osaamiskokonaisuus I
(30 op)



YHTEISÖPEDAGOGI TYÖYHTEISÖN
KEHITTÄJÄNÄ 5 OP

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

Osaamiskokonaisuus I - opintojaksojen osaamistavoitteet opiskelijalle 
 

VALMENTAVA TYÖOTE (5 OP)
VERKKO-TOTEUTUS

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

MUUTTUVA TYÖELÄMÄ JA UUDET
TYÖN MUODOT (5 OP)

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

TYÖSUHDEASIAT (5 OP)
 

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

YHTEISTOIMINTA (5 OP)

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
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YHTEISKUNNALLINEN
VAIKUTTAMINEN (5 OP)

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


