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Koulutusohjelmakohtaiset 
kompetenssit 
 

Osaamisalueen kuvaus 
 

Pedagoginen osaaminen 
 

� Opiskelija ymmärtää kasvatuksen ja kehityksen lainalaisuudet 
sekä kykenee soveltamaan tätä tietoa käytännössä.  

� Opiskelija ymmärtää kansalaistoiminnassa ja nuorisotyössä 
käytettävien kasvatuksellisten menetelmien tietoperustan, ja hän 
osaa käyttää ja kehittää erilaisia toimintaympäristöön sopivia 
toiminnan ohjauksen menetelmiä. 

 
Kehittämisosaaminen � Opiskelija osaa suunnitella, organisoida, toteuttaa ja arvioida 

erilaisia projekteja ja työskennellä projektimaisesti erilaisissa 
työyhteisöissä. 

� Opiskelijalla on valmiuksia tutkivan, kokeilevan, kehittävän ja 
arvioivan työotteen käyttöön omalla työ- ja ammattialalla.  

 
Yhteisöllinen osaaminen � Opiskelija ymmärtää ryhmädynamiikan ja ryhmäprosessien 

merkityksen ja osaa soveltaa tietoa työskennellessään erilaisissa 
yhteisöissä aina järjestökentästä virtuaalisiin yhteisöihin.  

� Opiskelijalla on kyky ohjata eri-ikäisistä ihmisistä koostuvia 
yhteisöjä ja ryhmiä erilaisia osallistavia pedagogisia menetelmiä 
käyttäen.  

� Opiskelija osaa hyödyntää toiminnassaan yhteisöjen 
kasvupotentiaalia ja voimavaroja sekä yhteisöllisyyden että 
yksilöiden ja yhteisöjen toimijuuden vahvistamiseksi.  

� Opiskelija osaa toimia moniammatillisissa tiimeissä. 
 

Yhteiskunnallinen 
osaaminen 

� Opiskelija tuntee yhteiskunnan rakenteet ja toimintamekanismit 
sekä erilaiset palvelujärjestelmät ja osaa tarkastella yhteiskunnan 
eri ilmiöitä sekä paikallisella, kansallisella että kansainvälisellä 
tasolla.  

� Opiskelija tiedostaa kansalaistoiminnan ja nuorisotyön 
merkityksen yhteiskunnassa ja tuntee julkisen sektorin 
toimintakäytäntöjen lisäksi myös järjestötoimintaa. 

� Opiskelija tuntee erityisesti nuorten elinolojen kokonaisuuden ja 
sosiaalisten ongelmien syntymekanismit ja osaa toimia nuoren 
osallisuuden ja kansalaisuuden vahvistajana. 

� Opiskelija ymmärtää kulttuurienvälisen kasvatuksen yleiset 
päämäärät ja osaa hyödyntää sitä omassa kasvatustyössään sekä 
hallitsee työskentelyn monikulttuurisissa työyhteisöissä.  
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Subject specific 
competences 
Degree programme in civic 
activities and youth work 
 

Description of the competence 
 
 

Pedagogical competence � Students understand the principles of education and 
development, and are able to apply their knowledge in practice. 

� Students are familiar with the pedagogical methods used in civic 
activities and youth work, and are able to use and develop 
instruction methods suitable for different operating 
environments. 

 
Development competence � Students are able to plan, organise, implement and evaluate 

projects, and to participate in projects in different types of 
working communities. 

� Students are able to use research-oriented, experimental, 
development-oriented and evaluative approaches in their 
profession. 

 
Community competence � Students understand the significance of group dynamics and 

group processes, and are able to apply their knowledge to 
different types of communities ranging from NGOs to virtual 
communities. 

� Students are able to use various participatory pedagogical 
methods in instructing communities and groups comprised of 
people of different ages. 

� Students are able to utilise the growth potential and resources of 
different communities to strengthen a sense of community and 
the identity of individuals and communities. 

� Students are able to work in multiprofessional teams. 
 

Social competence � Students are familiar with the structures, mechanisms and 
service systems of the Finnish society. 

� Students are able to analyse social phenomena at a local, national 
and international level. 

� Students understand the social significance of civic activities and 
youth work, and are familiar with the practices of the public and 
third sectors. 

� Students possess a good understanding of the living conditions 
of young people and of mechanisms that generate social 
problems. 

� Students are able to encourage young people to participate in 
the society. 

� Students understand the common goals of intercultural 
education, and are able to apply this knowledge in their 
educational work. 

� Students are able to work in multicultural working communities. 
 

 


