
Sosiaalipalvelut järjestää alueellisen koulutuksen 

Satasairaala / Koulutuspalvelut  koulutuspalvelut@satasairaala.fi 

 

Sosioemotionaalinen kehitys ja sen arviointi -koulutus 
 
Ajankohta   ke 23.11.2022 klo 9.00–16.00; Perustieto -koulutus  

ke   7.12.2022 klo 9.00–16.00; Syventävä tieto -koulutus (edellyttää perustieto -koulutusta) 
 

Paikka   Teams -yhteydellä 
 

Kohderyhmä Satakunnan hyvinvointialueen ammattilaiset, jotka ovat kiinnostuneita kehitysviiveisten tai 

vammaisten lasten ja aikuisten tunne-elämän kehityksestä ja sen arvioinnista (esim. psyko-

logit, sairaanhoitajat, sosionomit ym.)         
 

Tavoite Osallistuja ymmärtää sosioemotionaalisen kehityksen varhaisvaiheista alkaen (esim. it-

sesäätely, tunnetaidot ja sosiaalinen kyvykkyys) sekä syventää tietämystään sosioemotio-

naalisen kehityksen arvioinnista ja tukemisesta sekä yleisimmin käytetyistä interventioista 

kehitysviiveisellä tai vammaisella lapsella ja aikuisella. Koulutuksessa tutustutaan SEO-R2 

menetelmään.   
 

Kouluttaja   Oili Sauna-Aho 

johtava psykologi, neuropsykologian erikoispsykologi  

Kehittämis- ja asiantuntijapalveluiden johtaja 

Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus (KTO) 

Ohjelma 

Koulutustaso Tason kuvaus Teoriatieto Osaamistavoitteet 

Perustieto  

 

23.11.2022 

 

Antaa perustiedot 

emotionaalisen 

kehityksen arvioin-

nista.  

 

Sopii kaikille arvi-

oinnin kanssa te-

kemisissä oleville 

tai arvioitsijoiksi tai 

kouluttajiksi täh-

tääville. 

 

Perustietoa emotionaalisesta kehityksestä,  

kehityspsykologiasta ja kehitysvammaisuudesta 

 

SEO-R2 -arvioinnin kuvausta ja johdatus  

emotionaalisen kehityksen vaiheisiin 

 

Ymmärtää emotionaa-

lisen kehityksen perus-

asiat.  

 

Tietää SEOR2 -arviointi-

välineen käyttötarkoi-

tuksen.  

 

Syventävä 

tieto  
 

7.12.2022  

Koulutus edellyt-

tää perustieto-

koulutusta. 

 

Antaa perusteelli-

semman tiedon 

emotionaalisen 

kehityksen vai-

heista ja siitä, mi-

ten arviointitietoa 

voi hyödyntää 

asiakastyössä 

Syventävää tietoa emotionaalisesta kehityksestä ja 

kehityspsykologiasta 

 emotionaalisen kehityksen vaiheiden läpi-

käyntiä yksityiskohtaisemmin käyttäen esi-

merkkejä 

 arvioinnin perusteella ohjauksen suunnit-

telu- esimerkkejä käyttäen 

 

 

Osaa emotionaalisen 

kehityksen vaiheet ja 

mallin dynaamisen 

luonteen 

 

Ymmärtää arvioinnin 

tekemisen perusteet ja 

suhteen kognitiiviseen 

kehitysvaiheeseen 

sekä kronologiseen 

ikään 

 
Arvioitsijan tehtävissä jatkaville järjestetään mahdollisesti vuonna 2023 yksi kokopäivän koulutus sekä 3 x 4 h  

(esim. tammi-, maalis-, toukokuussa).  

     

Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen ko. koulutuspäivää; 

 Satasairaalan (SATSHP:n) työntekijät Henkan  Koulutushallinnan kautta 

 Muut Koulutuskalenterin kautta. Edellyttää rekisteröitymistä järjestelmän käyttäjäksi. 

 Peruminen tapahtuu samasta paikasta kuin ilmoittautuminen. 

 Koulutus on maksuton osallistujille. 

 

Yhteyshenkilö Lisätietoja koulutuksen sisällöstä antaa Riitta Niemi, sosiaalipalvelujen asiantuntijapalvelut, 

palveluesihenkilö, sähköpostitse etunimi.sukunimi@satasairaala.fi 

 

 

Tervetuloa! 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fhrm3app.sisasatshp.fi%2Fhrm%2Fssologin&data=04%7C01%7Cville.makinen%402m-it.fi%7Cf029fc66b71f43f50f6308da0d96c885%7C0894c731e58f4cefa03df00a1fd16d7f%7C0%7C0%7C637837238502964041%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=P1WQLkESrF49dUEqmcZHKMVt4Qpk2wfhZpiYc6%2BXsyo%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkoulutuskalenteri.satasairaala.fi%2Fsatshp_public_training&data=04%7C01%7Cville.makinen%402m-it.fi%7Cf029fc66b71f43f50f6308da0d96c885%7C0894c731e58f4cefa03df00a1fd16d7f%7C0%7C0%7C637837238502964041%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ganACQU8o9Ocj819JUZ4dsXetCJqsAyhziNj7eyMprs%3D&reserved=0
mailto:etunimi.sukunimi@satasairaala.fi

