Perhekeskusosaajan ammatilliset erikoistumisopinnot, 30 op
Koulutuksen tavoitteena on kehittää alueellisia ja kaikille

varhainen puuttuminen matalan kynnyksen palveluissa ja

tarkoitettuja lasten, nuorten ja perheiden palveluita

voimavaraistava, osallisuutta vahvistava osaaminen on

vahvistamalla työntekijöiden ja toimijoiden osaamista sekä

keskeistä. Perhekeskusosaaja on perhekeskustoiminnan

kehittämällä perhekeskusajattelu- ja -toimintamallia.

kehitystyön edelläkävijä.

Koulutuksen painopiste on terveyden ja hyvinvoinnin edellytyksiä rakentavassa ja riskejä ehkäisevässä työssä, jossa

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

VAADITTAVA POHJAKOULUTUS

Matkalla perhekeskusosaajaksi, 5 op

Korkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto.

Yhteistyö ja kumppanuus perhekeskustyössä, 8 op
Perheiden osallisuus ja varhainen tuki, 10 op

KOULUTUKSEN HINTA

Perhekeskustyön kehittäminen, 7 op

Opinnoista peritään 250 euron suuruinen maksu. Mikäli
opiskelija peruu vastaanottamansa opiskelupaikan, peritään

TOTEUTUS

häneltä järjestelykuluina 80 euroa. Jos peruminen tapahtuu

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Opinnot toteu-

jo koulutuksen alettua, kurssimaksua ei palauteta. Koulutus

tetaan monimuoto-opetuksena ajalla 16.1.–30.11.2012.

ei oikeuta opintotukeen.

Koulutukseen sisältyy kahdeksan kuukauden mittaista oppimisjaksoa. Oppimisjakso koostuu lähijaksoon valmistavasta

HAKUAIKA

työstä, kahden päivän lähijaksosta ja lähijakson jälkeisestä

19.9.–21.10.2011

työstä. Toiminnallisiin ja dialogisiin lähipäiviin osallistuminen
on koulutukseen osallistumisen edellytys.

LISÄTIETOJA

Yliopettaja Hilkka Honkanen, 050 320 6988,
LÄHIOPETUSPÄIVÄT

hilkka.honkanen@oamk.fi

Kevät 2012: 16.–17.1., 13.–14.2., 12.–13.3., 16.–17.4.,

Yliopettaja Arja Veijola, 050 345 1605,

21.–22.5.

arja.veijola@oamk.fi

Syksy 2012: 10.–11.9., 15.–16.10., 19.–20.11.
www.oamk.fi/aikuiskoulutus
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Perhekeskuksessa vaadittava osaaminen

•
•
•
•
•

Perhepolitiikka
Hyvinvointipoliittiset ohjelmat
Lait ja säädökset
Kuntastrategiat
Ennakoiva, ehkäisevä ja
hyvinvointia edistävä toiminta

STRATEGINEN
OSAAMINEN
• Näyttöön perustuva käytäntö
• Tutkimustiedon hankinta ja
käyttö
• Tilastotiedon tuottaminen ja
hyödyntäminen
• Toiminnan jatkuva arviointi
• Kustannus-vaikuttavuus
• Kehittäminen

SUUNNITTELU
JA ARVIOINTIOSAAMINEN

MENETELMÄOSAAMINEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vanhemmuuden tukeminen
Lapsen tukeminen
Parisuhteen tukeminen
Lähiverkostojen tukeminen
Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen
Ryhmäohjaus
Vertaisryhmätoiminta
Huolen puheeksiotto
Verkostotyömenetelmät
Varhaista puuttumista ja tukemista
edistävien arviointimenetelmien ja
seulojen hallinta
• Kotona tapahtuva perhetyö
• Yhteisöissä tapahtuva toiminta
• Teknologiaan pohjautuvat menetelmät

YHTEISTYÖOSAAMINEN

•
•
•
•
•

Moniammatillinen yhteistyö
Monitoimijainen yhteistyö
Verkostotyö
Kumppanuus
Kirjaaminen ja tietojen
luovuttaminen

ARVOPOHJA
Tasa-arvo
Oikeudenmukaisuus
Osallistuminen
Ihmisarvon ja
itsenäisyyden
kunnioittaminen
• Integriteetti
•
•
•
•

VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN

•
•
•
•
•
•

Asiakas- ja perhelähtöisyys
Dialogisuus
Reflektiivisyys
Narratiivisuus
Voimavaraistava kohtaaminen
Jaettu toiminta
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