
VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN/SOSIONOMIN  
KELPOISUUDEN TUOTTAVAT VERKKO-OPINNOT  
SOSIONOMI (AMK) -TUTKINNON SUORITTANEILLE 60 op  

www.hamk.fi/hae‐hamkiin/avoin‐amk/  

Sosionomi (AMK) –tutkinnon suorittaneen, 
jolla aiempiin opintoihin ei ole sisältynyt 
asetuksen (608/2005) mukaisia varhais-
kasvatuksen opintoja vähintään 60  
opintopistettä, tulee varhaiskasvatuksen 
opettajan/sosionomin pätevyyden  
saadakseen suorittaa täydentävät opinnot 
ennen 31.7.2023.  
 
Koulutus ajoittuu aikavälille  
22.8.2019-31.12.2020.  
 
Opetus toteutetaan aikavälillä  
22.8.2019 - 31.5.2020. 
 
Harjoittelu ja kehittämistehtävä on  
mahdollista suorittaa 31.12.2020  
saakka.  
 
Ilmoittautumisaika 15.4-30.6.2019.  
Hyväksyminen tapahtuu ilmoittautumisjär-
jestyksessä. 
 
Valinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään 
10.8.2019 

Koulutus alkaa orientaatiopäivillä  
torstai 22.8. ja perjantai 23.8.  
Hämeen ammattikorkeakoulussa,  
Visamäen kampuksella (Vankanlähde 9). 
 
Koulutus toteutetaan orientaatiopäiviä, 
kehittämistehtävää ja harjoittelua lukuun 
ottamatta verkko-opintoina.  
 
Lähipäivien 22-23.8.2019 sisältö:  
- Orientaatio opintoihin 
- Orientaatio verkkoympäristöön  
- Tehtäviin perehdyttäminen   
- Harjoittelutehtävän esittely 
- Harjoittelukäytäntöjen esittely  
- Kehittämistehtävän ohjeistus  
 
 
 
 
Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä 
lomakkeella 
https://link.webropolsurveys.com/
S/80D780CC4964AD97 

 

KOULUTUKSEN 
TARKOITUKSENA  
ON TÄYDENTÄÄ 
SOSIONOMI (AMK) 
–TUTKINNON 
SUORITTANEEN 
OSAAMISTA 
VARHAIS- 
KASVATUKSEN 
TEHTÄVISSÄ. 



Koulutuskokonaisuuden laajuus on 60op  
sisältäen seuraavat opinnot:  
 
Varhaiskasvatuksen perusteet 15op (verkossa)  
 
Varhaiskasvatuksen syventävät opinnot 15op 
(verkossa)  
 
Ehkäisevän lastensuojelun käytännöt 5op 
(verkossa)  
 
Varhaiskasvatuksen kehittämistehtävä 10op 
(varhaiskasvatusympäristössä)  
 
Pedagoginen harjoittelu 15op 
(varhaiskasvatusympäristössä) 
 
 
Sisältö 
 
Varhaiskasvatuksen perusteet 15op  
Tämän opintokokonaisuuden suoritettuaan 
opiskelija ymmärtää varhaispedagogiikan  
tietoperustan ja lainsäädännölliset lähtökohdat 
ja osaa toimia niiden edellyttämällä tavalla.  
Opiskelija osaa tukea lapsia ja perheitä  
muuttuvassa yhteiskunnassa sosiaalipedagogis-
ta ajattelua hyödyntäen.  
 
Varhaiskasvatuksen syventävät opinnot 15op  
Tämän opintokokonaisuuden suoritettuaan 
opiskelija hallitsee ja osaa soveltaa  
varhaiskasvatuksen tietoperustaa.  
Opiskelija tunnistaa lapsuuden, lapsiryhmien ja 
perheiden moninaisuuden muuttuvassa  
yhteiskunnassa sekä osaa tukea lasta ja hänen 
toimijuuttaan yhteisöissä.  
 
Ehkäisevän lastensuojelun käytännöt 5 op  
Tämän opintokokonaisuuden suoritettuaan 
opiskelija osaa kuvata lasten suojelemisen ja 
lastensuojelun yhteiskunnallista tehtävää.  
Opiskelija osaa käyttää lastensuojeluun liittyvää 
lainsäädäntöä, asetuksia ja valtakunnallisia 
suosituksia lapsi- ja perhekohtaisessa työssä. 
Opiskelija osaa käyttää eri toimintatapoja ja 
työmenetelmiä varhaisen tuen tehtävissä sosiaa-
lipedagogista orientaatiota soveltaen.  
 
 

Varhaiskasvatuksen kehittämistehtävä 10 op  
Varhaiskasvatuksen kehittämistehtävässä  
opiskelija syventää varhaiskasvatuksen  
osaamistaan sekä vahvistaa tutkivaa ja  
kehittävää työotettaan asiakastyössä,  
työyhteisössä ja palvelujärjestelmässä.  
Tehtävän suoritettuaan opiskelija osaa arvioida 
ja reflektoida omia valmiuksiaan yhteistoimin-
nalliseen tutkivaan ja kehittävään työhön.  
Tehtävä tehdään työelämäkumppanin kanssa. 
Kehittämistehtävästä tehdään kirjallinen raportti 
erillisen ohjeistuksen mukaan.  
 
Harjoittelu varhaiskasvatusympäristössä 15 op  
Tämän harjoittelun suoritettuaan opiskelija 
osaa suunnitella, toteuttaa, dokumentoida ja 
arvioida pedagogista toimintaa.  
Opiskelija osaa käyttää leikkiä ja muita toimin-
nallisia sekä luovuutta ja osallisuutta edistäviä 
työtapoja pedagogisen toiminnan toteuttami-
sessa.  
Opiskelija osaa toimia yhteistyössä huoltajien 
kanssa sekä tehdä monialaista yhteistyötä eri 
toimijoiden kanssa. 
 
 
Kohderyhmä 
Sosionomitutkinnon suorittaneet, joilta puuttuu 
varhaiskasvatuspätevyys  
 
Ryhmäkoko  
20-40  
 
Hinta 
600€  
 
Muuta tärkeää  
Tarvitset opinnoissasi tietokonetta ja kuuloke-
mikrofonia verkossa työskentelyä varten. 
 


