
 
 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulun toteuttama Virtaa ohjaukseen -hanke toimii 

Uudenmaan alueella ja saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta.  

Rahoittava viranomainen on Hämeen ELY-keskus. 

  

  

 

Virtaa monikulttuuriseen ohjaukseen -täydennyskoulutus  

VIRTAA OHJAUKSEEN, 2019–2021 

 

 

KIELITIETOISUUS JA MONIKIELISYYS OHJAUSTYÖSSÄ (5 OP) 

 

TAVOITTEET JA YDINSISÄLLÖT  

Tavoitteet 

Opiskelija   

 tunnistaa kielitietoisuuden ja monikielisyyden merkityksen ohjaustyössä  

 ymmärtää monikulttuurisuuden merkityksen ohjaustyössä  

 ymmärtää dialogisen ohjauskeskustelun periaatteet  

 osaa valita erilaisiin ohjaustilanteisiin sopivia kielitietoisia ohjausmenetelmiä  

 tunnistaa selkokielen merkityksen osana ohjaustyötä  

 tunnistaa omia ja työyhteisönsä kielitietoisia käytäntöjä  

 osaa esittää kehittämisideoita kielitietoisuuden lisäämiseksi työyhteisössä  

Ydinsisällöt 

 kielitietoinen ohjaustyö 

 dialogisuus 

 selkokieli 

 kielitietoiset käytänteet 
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TYÖELÄMÄOSAAMINEN JA OHJAAJAN ROOLIN TUNTEMUS (5 OP) 

 

TAVOITTEET JA YDINSISÄLLÖT  

Tavoitteet 

Opiskelija  

• Tunnistaa ja osaa kehittää omaa työelämäosaamistaan   

• Tiedostaa oman orientaationsa ohjaustyön tekemisessä  

• Tuntee ohjaustyöhönsä kuuluvia ammatillisia toimintaympäristöjä  

• Osaa etsiä ja hyödyntää tietoa oman ohjaustyön tueksi   

• Ymmärtää ammatillisen verkostotyön merkityksen ohjauksessa  

• Osaa kehittää ja laajentaa ammatillisia verkostojaan      

• Tuntee ja soveltaa työssään ohjaus- ja asiakastyön eettisiä periaatteita  

. 

Ydinsisällöt 

• työelämäosaaminen 

• ammatilliset toimintaympäristöt 

• verkostotyö 

• eettinen ohjaustyö 
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VOIMAVARALÄHTÖISET OHJAUSMENETELMÄT (5 OP) 

 

TAVOITTEET JA YDINSISÄLLÖT  

Tavoitteet 

Opiskelija   

 Ymmärtää asiakaslähtöisyyden merkityksen palveluissa 

 Tuntee voimavaralähtöisiä ohjausmenetelmiä 

 Osaa hyödyntää voimavaralähtöisiä ohjausmenetelmiä työssään 

 Tuntee ja osaa käyttää asiakkaita osallistavia työmenetelmiä 

 Osaa hyödyntää vertaisohjausta, vertaisryhmiä ja kokemusasiantuntijoita työssään 

 Tuntee tiimi- ja verkostotyön periaatteet 

 Osaa hyödyntää työnohjausta ammatillisen työn tukena  

Ydinsisällöt 

 Asiakaslähtöisyys 

 Voimavaralähtöisyys 

 Vertaisohjaus 

 Kokemusasiantuntemus 

 Työnohjaus 

 

 
 

 
 


