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1. Lähtökohdat ja tavoitteet
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry toteutti sosiaalialan koulutusta ja TKI-toimintaa koskevan
selvityksen vuoden 2017 aikana. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa ammattikorkeakoulujen sosiaalialan
koulutusvastuiden ja TKI-toiminnan profiileja sekä sosiaalialan osaamistarpeita, jotka liittyvät vahvasti sosiaali- ja terveysalan uudistukseen ja yhteiskunnalliseen muutokseen.
Selvityksen taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön ja ammattikorkeakoulujen välisessä sopimuksessa
vuosille 2017–2020 kirjattu tavoite:
”Ammattikorkeakoulu arvioi vuoden 2017 loppuun mennessä yhdessä muiden sosionomi (AMK) -tutkintonimikkeeseen johtavaa koulutusta antavien ammattikorkeakoulujen kanssa sosiaalialan koulutusta
siten, että syntyy nykyistä vahvempia yksiköitä työelämän tarpeita vastaavasti. Lastentarhanopettajien
koulutusmääriä on sovittu lisättäväksi yliopistoissa.”
Kartoittaa ammattikorkeakoulujen sosiaalialan koulutusvastuiden profiililien sisältö hyödyntämällä sosiaalialan työsisältöjä. Kartoitus koskee ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja
sekä elinikäisen oppimisen tulevaisuutta (mm. erikoistumisopintoja).
Esittää tilannekuva ammattikorkeakoulujen sosiaalialan tutkintojen kehityksestä ja työllistymisestä vuosina 2013‒2016 tilastoaineistoon perustuen (Vipunen). Lisäksi tavoitteena on tehdä näkyväksi ammatillisten
erikoistumisalojen/profiilien yhteys ammattikorkeakoulujen painoaloihin sekä sote-alueisiin.
Laatia näkemys siitä, mitä vaatimuksia sote-uudistus asettaa ammattikorkeakoulujen sosiaalialan koulutukselle ja miten koulutus vastaa näihin vaatimuksiin vuonna 2025. Lisäksi arvioidaan, mitä uutta ammattikorkeakoulujen sosiaalialan koulutus tarjoaa sote-uudistukseen.

Kuvio 1. Sosiaalialan selvityksen tavoitteet.

Ammattikorkeakoulujen sosiaalialan selvityksessä hyödynnettiin lähdeaineistona aiempia tutkimuksia, Arenen sosiaalialan verkostojen tuottamia aineistoja, sosiaalialan toimijoiden haastatteluja, Talentian toteuttamaa Vastavalmistuneiden urapolut-seurantakyselyä sekä Arenen ammattikorkeakouluille lähettämää kyselyä.
Kaikki 20 sosiaalialan koulutusvastuun omaavaa ammattikorkeakoulua sekä Humanistinen ammattikorkeakoulu vastasivat keväällä 2017 toteutettuun ammattikorkeakoulukyselyyn. Kyselyllä selvitettiin sosiaalialan
koulutuksen sisältöjä, osaamisresursseja ja -profiileja sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI)
sisältöjä ja yhteyksiä koulutukseen. TKI-toiminnan osalta selvitettiin myös, minkälaista sosiaalialan koulutusta
tukevaa ja alaa uudistavaa TKI-toimintaa ammattikorkeakouluilla on. Lisäksi kyselyllä kartoitettiin ylempien
ammattikorkeakoulututkintojen (YAMK) painopisteet ja osaamisfokus tulevaisuudessa sekä elinikäisen oppimisen näkökulmat eri opinnoissa. Kyselyllä selvitettiin myös sosiaalialan kehitystä ja sosionomikoulutusten
kehittämistarpeita sekä koulutusten pedagogisia ratkaisuja ja opiskelijoiden roolia. Edellä kuvatun ohella kysely tuotti tietoa sosiaalialan henkilökunnan osaamisesta sekä verkostoista ja kumppanuuksista.
Sosiaalialan muutosta ja osaamistarpeita selvitettiin haastattelemalla sosiaalialaa tuntevia asiantuntijoita.
Haastattelut keskittyivät erityisesti yhteiskunnallisen ja sote-uudistuksen tuomiin muutostarpeisiin sosiaalialan
koulutuksessa sekä varhaiskasvatuksen kehittämisessä. Haastattelut antoivat perhe- ja peruspalveluministeri,
kansanedustaja Annika Saarikko, professori Juho Saari (Tampereen yliopisto), asiantuntija Ville Koiste (SITRA),
rehtori emeritus Jorma Niemelä, puheenjohtaja Tero Ristimäki (Talentia), erityisasiantuntija Jaana Manssila
(Talentia) ja toiminnanjohtaja Marjo Rönkä (TESO ry).
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Selvityksen keskeiset huomiot
›
›

›

›

›

›

›

Sosionomien tietoperusta on yhteiskunta- ja kasvatustieteisiin perustuvaa.
Sosionomeilla (AMK) on laaja-alainen ja moniulotteinen sosiaalialan osaaminen, joka on koulutuksen ainutlaatuinen vahvuus.
Lisäksi sosionomeilla on syvälle menevää erikoisosaamista liittyen elämänkaaren eri vaiheisiin,
asiakasryhmiin sekä työmenetelmiin.
Varhaiskasvatuksessa sosionomit (AMK) toimivat lasten kasvun ja kehityksen sekä perheiden hyvinvoinnin tukena.
Innovatiiviset pedagogiset ratkaisut yhdistettynä monipuolisiin työelämäyhteyksiin antavat vahvat
valmiudet työelämään ja sen kehittämiseen.
YAMK-koulutus uudistaa työelämää ja on keskeisessä asemassa palvelujen sekä työelämäkäytäntöjen kehittämisessä.
Ammattikorkeakoulujen monialainen TKI-toiminta tuottaa sosiaalialaa uudistavaa osaamista.

Tällä selvityksellä tuetaan sosiaalialan koulutusvastuuta toteuttavien ammattikorkeakoulujen vastaamista
opetus- ja kulttuuriministeriön ja ammattikorkeakoulujen välisessä sopimuksessa vuosille 2017‒2020 kirjattuun tavoitteeseen. Sosionomikoulutuksen perusta muodostuu sosiaalialan laajasta yleisosaamisesta, minkä lisäksi opiskelija hankkii opintojensa aikana erikoisosaamista valitsemaltaan alalta. Laaja-alainen tieto- ja
osaamisperusta sekä substanssispesifi erikoisosaaminen vastaavat osaltaan työelämän vaatimuksiin laadukkaasta sosiaalialan työvoimasta.
Koulutuksen osaamisprofiilin jakaminen tai ammattikorkeakoulujen tiukka profiloituminen vaarantaisivat
olennaisesti kuvatun kaltaisen sosionomiosaamisen muodostumisen. Sosionomikoulutuksen luonne ja rakenne edellyttävät, että sosiaalialalle valmistuvalla on laajapohjaista osaamista sekä syvällistä erikoisosaamista.
On tärkeää, että koulutusvastuulliset korkeakoulut osallistuvat aktiivisesti sosiaalialan koulutuksen kehittämiseen. Toisistaan erillisten profiilien sijaan tulee kehittämistyössä vastaisuudessakin korostaa verkostomaisuutta ja yhdessä toimimista. Ammattikorkeakoulujen yhteistyön tiivistäminen koulutuksen suunnittelussa ja
toteutuksessa tukee vastaamista paitsi tulevaisuuden osaamistarpeisiin, myös sote-uudistuksen mukanaan
tuomiin uusiin osaamistarpeisiin.

Tämä selvitys sekä selvityksen lyhennetty versio ovat luettavissa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto
Arene ry:n verkkosivuilla www.arene.fi.
Helsingissä 11.12.2017
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
Tapio Varmola		

Puheenjohtaja, Arene ry		
Rehtori, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Työryhmä:
Mervi Vidgrén

Päivi Karttunen
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Työryhmän sihteeristö:
Riitta Rissanen

Eerikki Vainio

Juha Viitasaari

rehtori,
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2. Sosionomikoulutus: vaikuttavaa
osaamista yhteiskuntaan
2.1 Sosionomikoulutuksen tavoite ja
tutkinnon rakenne
Ammattikorkeakoulut ovat sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan keskeinen kouluttaja Suomessa ja ne kouluttavat
noin 80 % sote-alan korkeakoulutetuista työntekijöistä. Kaikista sote-alan työntekijöistä ammattikorkeakoulut
kouluttavat noin 30 %. Ammattikorkeakouluissa oli 10 798 sosiaalialan opiskelijaa vuoden 2016 tilaston mukaan. Vuonna 2016 sosiaalialalta valmistui 2 299 tutkintoa, joista 15 % oli ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. (Vipunen.)
Ammattikorkeakouluissa on vain yksi sosiaalialaan kiinnittyvä ammattikorkeakoulututkinto, jonka tutkintonimike on sosionomi (AMK). Sosionomikoulutusta tarjotaan myös ylempänä ammattikorkeakoulututkintona
(YAMK). Sosiaalialan koulutusta annetaan ammattikorkeakoulujen ohella toisen asteen ammatillisena koulutuksena (lähihoitaja) sekä yliopistoissa (ylempi korkeakoulututkinto, yliopistolliset sosiaalityön pääaine- tai
näitä vastaavat opinnot / sosiaalityöntekijä).
Viimeisen kymmenen vuoden aikana sosiaalialan tutkintomäärät ovat kasvaneet tasaisesti. Vuoden 2010 jälkeen
opiskelijamäärät ovat nousseet noin 1 500 opiskelijalla. Kehitys on ollut seurausta työelämässä lisääntyneestä
sosionomiosaamisen tarpeesta. Koulutusta on 20 ammattikorkeakoulussa ja lähes jokaisessa maakunnassa.
Sosionomikoulutus antaa laaja-alaiset sosiaalialan työn osaamisen perustiedot ja -taidot sekä teoreettiset perusteet toimia asiantuntijatehtävissä. Sosionomikoulutuksen tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita ihmisten
hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja osallisuuden tukemiseen ja edistämiseen. Elämänhallintaa ja osallisuutta
tarkastellaan huomioiden ihmisten väliset suhteet ja yhteiskunnan rakenteet. Sosionomikoulutuksessa vastataan myös työelämän tuleviin osaamistarpeisiin. (Borgman, Dal Maso, Hakonen, Honkakoski & Lyhty 2001,
9; Niemelä 2009, 10-12; Helminen 2014, 18-19, 73; Sarvimäki 2017.)
Sosionomit sijoittuvat monipuolisesti sosiaalialan eri tehtäviin, joista yleisimpiä ovat sosiaaliohjaajan, ohjaajan, opetuksen ja kasvatuksen, perhetyöntekijän, projektityön sekä esimiehen tehtävät. Sosionomit sijoittuvat
pääasiassa niille alueille, joissa he valmistuvat, mutta liikkuvuudessa on myös aluekohtaisia eroja. Kaikista
sosionomeista (AMK) 29 % sijoittuu Uudellemaalle. Toisaalta liikettä tapahtuu etenkin opiskelumaakuntaa
lähellä sijaitseviin maakuntiin ja esimerkiksi 13 % Pohjois-Savossa valmistuneista sosionomeista työllistyy
Kainuuseen, jossa ei ole sosionomikoulutusta. (Kuvio 2; Liite 7; Liite 8.)
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Sosionomi AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneet eri alueilla vuonna 2016
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Kuvio 2. Sosionomi (AMK)- ja (YAMK) -tutkinnon suorittaneet maakunnittain vuonna 2016. Yhteensä 2 278 tutkintoa.
Lähde: Vipunen.

Ammattikorkeakoulujen sosionomikoulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja tutkinnon lähtökohtainen
suoritusaika on 3,5 vuotta. Ammattikorkeakouluilla on autonomia laatia itsenäisesti omat opetussuunnitelmansa, mutta tyypillisesti koulutus sisältää perus- ja ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja, käytännön harjoittelua sekä opinnäytetyön tekemisen työelämälähtöisesti. Osaamista rakennetaan sosionomi
(AMK) -tutkinnoissa eri kokonaisuuksissa, joihin teoriaperustainen tieto sekä käytännön osaaminen on integroitu. Työelämäharjoittelun aikana opiskelija soveltaa osaamistaan käytännön tehtävissä ja osaamisen
muodostumista tukevat harjoittelujen lisäksi työelämäyhteistyössä suoritettavat projektiopinnot. Tutkinnon
suorittaneella on edellytykset seurata ja edistää sosiaalialan kehittymistä sekä riittävä viestintäosaaminen ja
kielitaito kansainväliseen toimintaan.
Laaja-alaisen perusosaamisen lisäksi sosionomikoulutuksessa on mahdollisuus syventää ja suunnata oppimistaan asiakkaiden tarpeista lähteviin ja työelämän kannalta välttämättömiin teemoihin ja erityiskysymyksiin.
Sosionomi (AMK) -opiskelija voi syventävissä ammatillisissa ja vapaavalintaisissa opinnoissa suuntautua oman
mielenkiintonsa mukaan, kuitenkin työelämän tarpeet huomioiden. Sosionomi (AMK) -tutkinnon sisällä on
mahdollista syventyä muun muassa eri asiakasryhmien hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja osallisuuden edis-
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tämiseen sekä hyvinvointipalveluihin ja saada valmiuksia ennakoida sekä vaikuttaa palveluiden sisältöjen ja
käytäntöjen uudistamiseen. Sosiaalialan erityisosaaminen voi kohdentua esimerkiksi varhaiskasvatuksen, lapsi-, nuoriso- ja perhetyön (lastensuojelutyö), aikuisten parissa tehtävän työn, mielenterveys- ja päihdetyön,
vanhustyön, vammaistyön ja maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuustyön erityisosaamiseen (ks. taulukko 1).
Erityisosaaminen tarkoittaa myös sosiaalityön työorientaatioiden ja työmenetelmien sekä -välineiden hallintaa (Rouhiainen-Valo, Rantanen, Hovi-Pulsa & Tietäväinen 2010, 9-12). (Sosiaalialan ammattikorkeakoulutettujen erikoistumisesta, ks. esim. Helminen 2017.) Osaamista rakennetaan kokonaisvaltaisesti painottaen
asiakaslähtöisiä palveluprosesseja, ennaltaehkäisevää toimintaa, asiakkaiden osallisuutta ja yhteiskunnallista
vaikuttamista.
Sosionomi (YAMK) -tutkinnossa painopisteinä ovat asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallisuuden vahvistaminen,
palveluohjaus, sosiaalinen kuntoutus, asiakaslähtöinen kehittäminen, sote-alan kehittäminen ja johtaminen,
ikäosaaminen, digitalisaatio, yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen. Osaamisessa korostuu erityisalueilla, kuten
mielenterveys- ja päihdetyössä ja moninaisuus- ja monikulttuurisuustyössä, kohdattavien hyvinvointiin, elämänhallintaan ja osallisuuteen liittyvien ilmiöiden syvempi ymmärtäminen teoria- ja tutkimustiedon avulla.
Lisäksi ammatillinen osaaminen syvenee palvelujärjestelmän (esim. asiakaslähtöiset palvelupolut), sosiaalialan työmenetelmien sekä tutkimus- ja kehittämisosaamisen näkökulmista. Taulukossa 1 on esitetty vuosittain eri asiakasryhmiin erikoistuvien sosionomi (AMK ja YAMK) -opiskelijoiden määrät sekä esimerkkejä eri
asiakasryhmien parissa tehtävässä työssä tarvittavasta keskeisestä osaamisesta (osaamisalueet ja teemat).

AMK-tutkin- YAMK-tutkintoja vuodessa toja vuodessa

Varhaiskasvatus

Lapsi-, nuoriso- ja
perhetyö (lastensuojelutyö)

Aikuisten parissa
tehtävä työ

Mielenterveys- ja
päihdetyö

8

753

997

714

335

Osaamisalueet ja teemat

67

Lapsilähtöinen työorientaatio; yhdenvertaisuuden edistäminen
ja arvokasvatus; varhaiskasvatuksen pedagogiikka; lapsiryhmän
ohjaus; leikki; luovat ja taidelähtöiset toiminnot; lapsen hyvinvoinnin sekä kasvun, kehityksen ja oppimisen havainnointi sekä
tukeminen; lapsen ja perheen tuen arviointi sekä kasvatusyhteistyö; varhaisen puuttumisen menetelmät.

102

Kasvuyhteisöjen merkitys lapsen ja nuoren tukemisessa; lapsen, nuoren ja perheen hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja osallisuuden edistäminen; lasten, nuorten ja perheiden parissa
tehtävän työn merkitys ylisukupolvisen huono-osaisuuden katkaisemisessa:
- yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset syrjäytymisriskit
lapsuudessa ja nuoruudessa;
- lapsi- ja perhetyön ja lastensuojelun lainsäädäntö, toimintaympäristöt sekä työmenetelmät ja -käytännöt; kriittinen ja
osallistava yhteiskuntaosaaminen.

67

Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi; taloudellinen
selviytyminen ja sosiaaliturvaohjaus; sosiaalisen syrjäytymisen
riskit; palvelunohjaus; osallisuuden edistäminen; työllistyminen ja kuntouttava työtoiminta; mielenterveys- ja päihdetyö;
kriisityö; väkivaltatyö; kriminaalityö; yhteisötyö; kriittinen ja
osallistava yhteiskuntaosaaminen.

49

Ihmisen kasvu ja kehitys sekä hyvinvointi ja toimintakyky; ammatillinen kohtaaminen ja vuorovaikutus; sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmä; palveluohjaus; kuntouttava työ; sosiaalinen
kuntoutus; ohjaus (ryhmänohjaus); luovat, toiminnalliset ja taidelähtöiset menetelmät; kriisityö; lähisuhdeväkivaltatyö; sosiaalialan lääkehoito; kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen.

Vammaistyö

96

Vanhustyö

70

Monikulttuurisuus /
maahanmuuttajatyö,
kotouttaminen

36

13

Vammaispolitiikka; ihmisoikeudet ja etiikka; asiakkaan itsemääräämisoikeuden edistäminen; moninaisuuden kohtaaminen;
lainsäädäntö-, palvelu- ja järjestelmäosaaminen; asumis- ja
laitospalvelut; erityiskasvatus; kognitiiviset erityishäiriöt; vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät; kuntoutus; sosiaalinen
kuntoutus; toiminnalliset ja osallisuutta vahvistavan työn menetelmät; kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen.

27

Ikääntymispolitiikka ja etiikka; lainsäädäntö- ja palveluosaaminen; ikäihmisen tuen ja palvelujen tarpeen arviointi; palveluohjaus; seniori- ja vanhustyön työmenetelmät; gerontologinen sosiaalityö; teknologia ikäihmisen arjessa; kriittinen ja osallistava
yhteiskuntaosaaminen.

26

Monikulttuurisuus sosiaalialan toimintaympäristöissä; eri kulttuurien ja kielten merkitys asiakastyössä; moninaisuustyö ja
kulttuurisensitiivisyys asiakastyössä; kulttuurien välinen vuoropuhelu; vuorovaikutusosaaminen; kansainvälisyysosaaminen,
kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen.

Taulukko 1. Sosiaalialan koulutusten syventävät osaamisalueet. Taulukossa on esitetty ammattikor-keakoulujen tuottamien
AMK- ja YAMK-tutkintojen määrät eri osaamisalueisiin liittyen vuonna 2016. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille 2017.

Osana osaamisen ennakointia on sosionomiopintoihin sisällytetty yrittäjyysopintoja – nämä toteutuvat sekä
pakollisina että vapaavalintaisina opintosisältöinä. Useassa ammattikorkeakoulussa tarjotaan mahdollisuutta
hankkia syvempää osaamista hyvinvointialan yrittäjyysosaamisesta. Sosiaaliala tekee tältä osin yhteistyötä
liiketoiminta-alan kanssa ja kohdentaa sosiaali- ja terveysalan resursseja yhteisiin yrittäjyysopintoihin. Ammattikorkeakouluissa on lisäksi erillisiä toimintamalleja yrittäjyyden edistämiseen. Tällaisia ovat muun muassa yrityshautomot ja -kiihdyttämöt sekä yrittäjyyteen kannustavat projektiopinnot. Käytännön työelämä- ja
projektiyhteistyöstä saadaan olennaista osaamista myös yrittäjyyteen. Opiskelija voi oman mielenkiintonsa
mukaisesti suuntautua yrittäjyyteen osana alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoaan. (Taulukko 2.)
Yrittäjyys sosiaalialan opinnoissa

Opettajien yrittäjyysosaaminen

›

Pakolliset yrittäjyysopinnot (5–15 op).

›

›

Täydentävät yrittäjyysopinnot (10–45 op). Yrittäjyys palveluiden toteuttamismuotona sekä mahdollisuus suorittaa liiketalouden opintojaksoja.

Opettajien yrittäjyys-, innovaatio- ja liiketoimintaosaamisen valmennukset ja koulutukset.

›

Opettajien yrittäjyyteen liittyvä teoriaosaaminen ja yrittäjyyteen erikoistuminen.

›

Yrittäjyyspedagogiikka. Opettajien yrittäjyys ja talousosaaminen. Kokonaisvaltaisen pedagogiikan osaaminen.

›

Opettajien yrittäjyysmittaristo ja yrittäjyysosaamisen arviointi.

›

Yrittäjyysosaamisen ja yrittäjyyden painotus rekrytoinneissa.

›

Yhteistyö yrittäjyyden ja liiketalouden
koulutusvastuiden kanssa.

›

Liiketalouden opetusyhteistyö ja yhteiset
opettajat. Yrittäjyyden vastuualueelle
nimetyt opettajat.

›

Opettajien työelämäyhteistyö sekä TKI- ja
yritysyhteistyö.

›

Opettajien toimiminen yrittäjinä.

›

YAMK-tutkinnon yrittäjyyspainotukset.

›

Yrittäjämäisyys opinnoissa. Yrittäjyyssisällöt ongelmaperusteisessa
oppimisessa.

›

Yrittäjyysopinnot. Yrittäjyyden tukeminen. Yrittäjyyteen valmennus.

›

Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö. Monialaisuus yrittäjyyden
edistämisessä.

›

Hyvinvointiyrittäjyyden opintokokonaisuus. Sosiaalialan yrittäjyyden
kehittäminen. Monialaisuus ja liiketalouden opintojen suorittamismahdollisuus.

›

Yrityskiihdyttämöt ja -hautomot (-55 op).

›

Projektiopinnot ja opintojen suorittaminen TKI-hankkeissa ja yritysyhteistyössä.

›

Opiskelijayrittäjyyden edistäminen käytännössä. Monialaiset yrittäjyyden toimintakonseptit. Yrittäjyyspolkumalli.

›

Kansainvälinen yrittäjyysyhteistyö.

›

Opintojen henkilökohtaistaminen.

Taulukko 2. Yrittäjyysosaaminen sosiaalialan koulutuksissa. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille 2017.
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2.2 Sosionomikoulutuksen kompetenssit sekä
monialaisuus ja -monitieteisyys
Sosionomin ydinosaamista ovat sosiaaliset oikeudet sekä sosiaalinen hyvinvointi, toimintakyky ja osallisuus
(Borgman ym. 2001, 10; Helminen 2014, 12). Sosiaalialan työn perustana on pidetty "sosiaalista", millä tarkoitetaan yksilön vuorovaikutussuhdetta ja osallisuutta ryhmissä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa (Helminen
2014, 18). Sosiaalialan työorientaatiot ja työmenetelmät sekä -käytännöt muuttuvat asiakasnäkökulman korostumisen, toimintaympäristöjen ja asiakastyön tavoitteiden sekä päämäärien muuttumisen myötä (esim.
Rouhiainen-Valo ym. 2010, 9). Nämä muutokset ja osaamisentarpeet vaikuttavat myös sosionomikoulutukseen ja sosionomien osaamisvaateisiin sekä kompetensseihin.
Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto on jäsentänyt sosionomin osaamista kompetenssien avulla. Kompetenssikuvaukset on laadittu yhteistyössä sosiaalialan kouluttajien kanssa ja ammattikorkeakoulut ovat sisällyttäneet ne sosionomikoulutuksen opetussuunnitelmiinsa. (Rouhiainen-Valo ym. 2010.) Kompetensseja
on päivitetty säännöllisesti työelämän vaatimuksissa tapahtuneiden muutosten perusteella. Viimeisin päivitys
on tehty huhtikuussa 2016. Ammattikorkeakoulujen sosiaalialan koulutuksessa tuotetaan erilaisia kompetensseja, jotka läpileikkaavat eri asiakasryhmiin sovellettavan osaamisen. Koulutuksessa korostuvat ammatillisten
kompetenssien rinnalla muun muassa sosiaaliset taidot ja oppimaan oppimisen valmiudet. Sosiaalialan osaamisessa on kyse myös yleisistä työelämä- sekä työn kehittämiseen liittyvistä valmiuksista.
Sosiaalialalla tarvittavaa osaamista kuvaavat kompetenssit ovat: sosiaalialan eettinen osaaminen, asiakastyön osaaminen, sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen, kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen,
tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen sekä työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen.
Alla olevassa taulukossa on jokaisen osaamisalueen alla määritelty ne keskeiset osatekijät, joilla kyseinen
osaaminen tuotetaan.
Sosionomin (AMK) kompetenssit ja ammatillinen ydinosaaminen
Sosiaalialan eettinen osaaminen
›

›

Ihmisarvon, tasa-arvoisuuden ja oikeudenmukaisuuden
edistäminen

Ammatillisen vuorovaikutussuhteen luominen ja
palvelutarpeen arviointi

Eettisesti perusteltu oman ja ammattialan toiminnan
reflektio

›

Tilanteeseen soveltuvien työmenetelmien valitseminen

›

Muutokseen tähtäävä prosessi, moniammatillisuus

›

Asiakastyön arvioinnin ja dokumentoinnin taidot

Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
›

›

›

Palveluohjausprosessi ja palveluiden koordinointi ja
sovittaminen tilanteeseen ja voimavaroihin
Palveluiden toimintalogiikka, reunaehdot ja juridinen
säädöspohja
Yhdyspinnoilla ja verkostoissa työskentely

Tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen
›

›

Asiakastyön osaaminen
›

Tutkitun tiedon tuottaminen, tulkinta, käyttö ja jakami
nen
Innovatiivisten menetelmien hyödyntäminen työelämän
kehittämisessä

Kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen
›

Sosiaalisen osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

›

Syrjäytymisen ehkäisy yhteisöissä ja yhteiskunnassa

›

Osallistavat ja valtaistavat toimintatavat

›

Vaikuttamistyö

Työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen
›

Lähijohtaminen

›

Työn laadun, tulosten ja vaikutusten arviointi

›

Kehittämishankkeiden johtaminen

›

Sosiaali- ja varhaiskasvatusalan yrittäjyyden perusteet

Taulukko 3. Sosionomi (AMK) -tutkinnon kompetenssit ja ammatillinen ydinosaaminen. Lähde: Sosiaalialan AMK-verkosto 2016.
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Sosionomi (AMK) -tutkintoon johtavan koulutuksen perusta on monitieteinen ja oppiminen tapahtuu moniammatillisissa oppimisympäristöissä. Tästä johtuen koulutuksen tuottama ammatillinen osaamisperusta on
laaja-alainen, minkä lisäksi sosionomi (AMK) -tutkinto tarjoaa myös substanssispesifin erikoisosaamisen. Sosionomikoulutuksen parissa työskentelevät opettajat edustavat tiedeperustaltaan muun muassa sosiaalipolitiikka, sosiaalityötä, sosiaalipedagogiikkaa, sosiologiaa, kasvatustiedettä ja varhaiskasvatusta sekä psykologiaa.
Sosionomi (AMK) -tutkintoon johtavan koulutuksen tietoperusta rakentuukin yhteiskunta- ja kasvatustieteille.

Sosiaalityö
Sosiaalipolitiikka
Sosiologia
Filosofia
Psykologia
Varhaiskasvatus
Kasvatustiede
Erityispedagogiikka
Sosiaalipedagogiikka
Hallinto ja johtaminen
Taide

Kuvio 3. Sosionomikoulutuksen tietoperusta. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille 2017.

Ammattikorkeakouluille tehdyn kyselyn tulokset osoittavat, että sosiaalipolitiikan (14 %), sosiaalityön (27 %)
ja sosiologian (9 %) ohella sosionomikoulutuksen tietoperustan katsotaan rakentuvan keskeisesti varhaiskasvatukselle (14 %) sekä sosiaalipedagogiikalle (9 %).
Monitieteisyyden ohella monialaisuus on keskeistä sosiaalialalle painottuvassa osaamisessa. Sosionomit
työskentelevät monialaisissa tiimeissä ja verkostoissa, tehden asiakkaiden palvelutarpeen arviointia ja siihen
perustuvaa suunnittelua ja palveluohjausta. Keskeiset asiakasryhmät terveydenhuollon kanssa tehtävässä
yhteistyössä ovat riskiryhmään kuuluvat lapset ja nuoret, päihde- ja mielenterveysongelmaiset, vammaiset
tai pitkäaikaisesti sairaat sekä iäkkäät henkilöt, joilla on runsaasti erilaisia toimintakyvyn rajoitteita. (Ks. Kananoja, Lähteinen & Marjamäki 2017.) Lasten ja nuorten kanssa työskenneltäessä keskeisiä yhteistyötahoja
ovat opetustoimi ja nuorisotoimi. Myös työttömien aktivointiin liittyvissä palveluissa tarvitaan moniammatillista yhteistyötä.
Eri ryhmien kanssa tehtävässä työssä sosionomin on hallittava yksilön kasvun ja kehityksen tukeminen sekä
ennaltaehkäisevä työ ja ymmärrettävä näiden lisäksi hoidollisia, huollollisia sekä kuntouttavia toimenpiteitä
vaativan työn tarpeet. Lisäksi sosionomilla on oltava ymmärrys kutakin ryhmää koskevasta juridisesta säädöspohjasta ja palvelukokonaisuudesta sekä asiakasprosesseista ja asiakkuuksienhallinnasta. Sosiaalialalla
tarvittavan ammatillisen osaamisen kehittämistä edistävät omaan työhön liittyvä tutkimus- ja kehittämisosaaminen, arviointi- ja vaikuttavuusosaaminen sekä työyhteisö- ja johtamisosaaminen. Keskeisiksi nousevat
myös erilaiset vuorovaikutustaidot sekä verkosto-osaaminen.
Edellä kuvatulla osaamisella voidaan parhaiten vastata sosiaalialan muutokseen, johon liittyvät asiakaslähtöisyys ja asiakkaiden palvelutarpeiden huomioiminen, vuorovaikutuksen ja monimuotoisuuden lisääntyminen
työssä, asiakastyön tuloksellisuuden arviointi, liiketoiminnallisen ansaintalogiikan ja vaikuttavuuden korostuminen sekä digitaalisuuden kehittyminen. (Kuvio 4.)
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Kuvio 4. Sosiaalialan muutoksessa ja monialaisessa sosiaalityössä tarvittava osaaminen. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille 2017.

Sosionomikoulutus vastaa muuttuvan työelämän tarpeisiin. Ammattikorkeakouluille tehdyssä kyselyssä korostettiin useita toimintaympäristön muuttumiseen liittyviä osaamisalueita (Kysely ammattikorkeakouluille
2017). Mahdollisimman hyvän asiakaslähtöisen palvelukokemuksen turvaamiseksi tarvitaan palveluohjauksen ja -muotoilun osaamista, liiketoiminnallista ymmärrystä sekä kykyä hyödyntää digitaalisia ja teknologisia
ratkaisuja sekä verkostotyöskentelyä. Sosiaali- ja terveysalan uudistuksella tavoitellaan asiakkaan tarpeista
lähtevien, integroitujen palveluketjujen toteutumista. Tämä edellyttää hyvin toimivaa asiakkaan palvelutarpeen arviointia ja ohjausosaamista. Nämä ovat tärkeitä kaikille asiakkaille ja erityisesti paljon erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluita tarvitseville.

2.3 Sosionomikoulutus ammattikorkeakoulupedagogiikan suunnannäyttäjänä
kompetenssit sekä työelämävalmiuksien ja -taitojen merkitys on tiedostettu ja huomioitu. On oleellista, että
sosionomikoulutuksen opetussuunnitelmissa huomioidaan tulevat osaamistarpeet myös pitkällä aikavälillä:
ammattikorkeakoulun tulee valmistaa opiskelijoita tulevaisuuden työelämään. (Osaamisperustaisuudesta opetussuunnitelmissa, ks. esim. Kullaslahti, Nisula & Mäntylä 2014.) Edellä kuvattu osaamisperustainen ja geneerinen lähestymistapa edellyttää koulutukselta monipuolisia, innovatiivisia ja joustavia pedagogisia ratkaisuja
ja toteutuksia. (Sosiaalialan ammattikorkeakouluttajien näkemyksistä koskien sosionomien [AMK] opintoja ja
osaamista opetussuunnitelmien perusteella, ks. esim. Helminen, Mäntyneva & Rinne 2014.)
Keskeisiä ammattikorkeakouluissa toteutettavia pedagogisia toimintamalleja ovat muun muassa osallistava ja
voimauttava pedagogiikka, työelämäläheinen ja työelämälähtöinen pedagogiikka, innovatiivinen pedagogiikka,
valmentava pedagogiikka sekä yhteistoiminnallinen pedagogiikka. Oppimista pyritään edistämään autenttisissa oppimisympäristöissä ja koulutuksen keskiössä ovat opiskelijalähtöisyys, vuorovaikutteisuus ja reflektii-
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visyys, alan ammattilaisten vierailut ja asiantuntijaluennot, kokemusasiantuntijat opetuksessa sekä erilaiset
oppimistehtävät ja ryhmätyöskentely. Opetusmuotoina käytetään sulautuvan pedagogiikan mukaisesti muun
muassa lähiopetusta, verkko-opetusta ja erilaisia työpajoja. Sosionomikoulutuksen pedagogiikan taustalla on
vuorovaikutukseen perustuva sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys ja osana oppimista pyritään hyödyntämään oppijoiden erilaisia kokemustaustoja sekä omaa reflektiota. Käytännön osaamisen ohella perehdytään
alan tutkimuksiin ja viimeisimpään tutkimustietoon. (Kysely ammattikorkeakouluille 2017; Kuvio 4; Kuvio 5.)
Ammattikorkeakouluille tehdyn kyselyn perusteella työelämässä toteutettavat erilaiset toiminnalliset projektit
lisäävät opiskelijoiden työelämäosaamista. Myös havainnointi työelämässä käytännön harjoittelujen aikana
sekä aidot työelämälähtöiset oppimistehtävät ovat tärkeitä. Voidaankin todeta, että työn opinnollistaminen
edistää yksilöllistä oppimista ammattikorkeakouluissa. Osana valmentavaa ja osallistavaa pedagogiikka hyödynnetään autenttisia ja simulaatio-oppimisympäristöjä. Monipuolinen toiminnallinen pedagogiikka onkin
olennainen osa niin sosionomiosaamisen kehittymistä kuin myös toimimista sosiaalialan työelämätilanteissa.
Lisäksi sovelletaan erilaisia sosiokulttuurisen innostamisen menetelmiä, kuten draama- ja taidelähtöisiä, luovia
sekä toiminnallisia menetelmiä. Näissä tilanteissa pyritään usein osallistamaan ihmisiä ja tuetaan kulttuurisen
demokratian saavuttamista (ks. esim. Kurki 2008). Oppimista tukevat myös erilaiset digitaaliset viestintä- ja
oppimisalustat. Kansainvälisellä yhteistyöllä edistetään niin oppimista eri näkökulmista kuin kansainvälisen
osaamisen kehittymistäkin. (Kysely ammattikorkeakouluille 2017; Kuvio 5.)
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Kuvio 5. Sosionomikoulutuksen pedagogiset ratkaisut. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille 2017.

Sosionomi (AMK) -koulutuksessa opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus tavoitteelliseen ympärivuotiseen ja
-vuorokautiseen opiskeluun. Valtakunnallisella yhteistyöllä ja erilaisiin kehittämisverkostoihin osallistumalla
(mm. sosiaalialan osaamiskeskukset, yliopistot, muut tutkimuslaitokset) turvataan yhteistä koulutuksen laatua ja laadun kattavuutta eri koulutusyksiköissä.
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3. Sosionomit
varhaiskasvatuksessa
”Varhaiskasvattajien koulutusta pitäisi tuoda enemmän esille, sillä sosiaalialan osaaminen jää usein
sivuun.” (Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille 2017.)
Varhaiskasvatuksessa sosionomit (AMK) toimivat lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen sekä perheiden hyvinvoinnin tukena. Ammattikorkeakoulut ovatkin toiminnassaan sitoutuneet kehittämään laadukasta varhaiskasvatusta sekä vastaamaan alan kasvavaan työvoimatarpeeseen. Sosiaalialan tutkinto-ohjelmasta valmistuneella sosionomilla (AMK) on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen
oikeus harjoittaa sosionomin (AMK) ammattia Suomessa suoritetun tutkinnon perusteella. Mikäli sosionomi
(AMK) -tutkintoon on sisältynyt valtioneuvoston asetuksen 608/2005 1 §:n mukaiset varhaiskasvatuksen ja
sosiaalipedagogiikan vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot, on valmistuneella sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 7 §:n mukainen kelpoisuus lastentarhanopettajan tehtävään. Ammattikorkeakoulut kouluttavat suuren osan työntekijöistä lastentarhanopettajan
kelpoisuutta edellyttävään työvoimatarpeeseen.
Ammattikorkeakoulut ovat yhdessä ja yhteistyössä varhaiskasvatuksen toimijoiden ja opiskelijoiden kanssa
kehittäneet varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintojen sisältöjä valtakunnallisesti tehtyjen linjausten mukaisesti (Viimeaikaisista selvityksistä, ks. esim. Karila, Kosonen & Järvenkallas 2017). Kehittämistyössä on otettu huomioon myös valtakunnallisen sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston jäsentämät
varhaiskasvatuksen kehittämistarpeet sekä uusin tutkimustieto (Ks. esim. Karila, Harju-Luukkanen, Juntunen,
Kainulainen, Kaulio-Kuikka, Mattila, Rantala, Ropponen, Rouhiainen-Valo, Sirén-Aura, Goman, Mustonen &
Smeds-Nylund 2013).
Sosionomit (AMK) saavat koulutuksessaan vahvan sosiaalipedagogisen ja varhaiskasvatuksen osaamisen.
Osaaminen vastaa varhaiskasvatuslaissa (580/2015) sekä Opetushallituksen (OPH) julkaisemassa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 -dokumentissa määriteltyjä tavoitteita. Yleisperiaatteina ammattikorkeakouluissa järjestettävissä varhaiskasvatuksen opinnoissa ovat lapsen edun ensisijaisuus, lapsen mielipiteen
huomioon ottaminen sekä yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun vaatimus. Sosiaali- ja opetusalan eettiset
lähtökohdat ja arvoperusta muodostavat vankan pohjan sosionomien (AMK) osaamiselle varhaiskasvatuksessa.
Sosionomi (AMK) -tutkinto-ohjelmissa keskeiset varhaiskasvatuksen oppimistavoitteet koostuvat lapsen ja
lapsiryhmän ohjaamisesta sekä perheiden arjen moninaisten tilanteiden tunnistamisesta ja tukemisesta. Erilaisten asiakasryhmien ohjaus sekä elinikäisen oppimisen periaate omaksutaan monipuolisten teoreettisten
opintojen, yhteistoiminnallisten työtapojen sekä käytännön harjoitusten kautta (esim. harjoittelut, simulaatiot ja opinnäytetyö).
Opinnoissaan sosionomi (AMK) -opiskelijat saavat teoriatietoa ja valmiuksia tukea lasten ja perheiden osallisuutta erilaisissa vuorovaikutus- ja yhteistyötilanteissa sekä verkostoissa. Moniammatillisissa ryhmissä tapahtuva opiskelu tuottaa innovatiivista osaamista oman substanssiosaamisen pohjalta. Sosiaalialan tutkinto-ohjelmassa opiskelija kehittää palvelujen tuottamis- ja kehittämisosaamistaan liittyen esimerkiksi moninaistuvaan
ja monikulttuuriseen varhaiskasvatustyöhön, varhaisten tuen tarpeiden tunnistamiseen, perhetyöhön sekä
ehkäisevään lastensuojeluun. Nämä opinnot antavat vahvan osaamisperustan varhaiskasvatuksessa perheiden tukemiseen ja ennaltaehkäisevään lastensuojeluun, joiden merkitys varhaiskasvatuksen tehtäväalueella
on lisääntynyt tuntuvasti.

14

Varhaiskasvatuksen erityisosaamistaan opiskelija voi vahvistaa suuntaavilla syventävillä opinnoilla, joihin lukeutuvat mm. varhaiskasvatuksen pedagogiikka ja varhaiserityispedagogiikka, erityiskasvatuksen kysymykset
sekä ilmaisu- ja taidekasvatus. Varhaiskasvatuksen pedagogisen osaamisen kehittäminen on ollut sosiaalialan
tutkinto-ohjelmien kehittämiskohteena varhaiskasvatuksen siirryttyä osaksi yleistä kasvatus- ja koulutusjärjestelmää. Pedagogisten osaamisvalmiuksien kehittäminen onkin ollut yksi viime vuosien keskeisimmistä kehittämiskohteista sosionomi (AMK) -tutkinto-ohjelmissa. Tutkimus- ja kehittämisyhteistyö nivoutuu varhaiskasvatuksen opintoihin TKI-hankkeiden ja opinnäytetöiden kautta. Nämä tukevat osaltaan opiskelijaa oman
varhaiskasvatukseen liittyvän sisällöllisen osaamisen syventämisessä.
Varhaiskasvatusosaaminen rakentuu opintojen aikana vaiheittain. Alla olevassa kuviossa on kuvattu varhaiskasvatukseen suuntautuvan sosionomin (AMK) opintojen eteneminen.
Opintojaksojen kautta suoritetut opinnot 30–120 op
›
›

Kaikille pakolliset opintojaksot

Pätevyyden tuottavat suuntautuvat opintojaksot
›

Valinnaiset opinnot

Tutkimus- ja kehittämistehtävät varhaiskasvatuksen
autenttisissa ympäristöissä
› Projektiopinnot työelämän toimeksiannoista
tai käytännöstä tunnistettuun aihepiiriin liittyen monialaisesti

Harjoittelujaksot työelämässä min. 15 op
›
›

Vähintään kaksi pakollista harjoittelujaksoa opintojen aikana

Ohjattu työharjoittelu varhaiskasvatuksessa (pegagoginen harjoittelu
alle kouluikäisten lasten parissa)
›

Suuntaava harjoittelu päiväkodissa, lastentarhanopettajan toimenkuvaa toteuttaen ja syventäen
Opinnäytetyö 15 op
›

Varhaiskasvatukseen suuntautuen
Työssäoppiminen

Varhaiskasvatusosaamisen rakentuminen sosionomiopinnoissa
1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi
›

4. vuosi

Varhaiskasvatukseen suuntautuen

Kuvio 6. Varhaiskasvatusosaamisen rakentuminen sosionomiopinnoissa. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille 2017.

Varhaiskasvatuslain (580/2015) mukaan lapsella on oikeus saada 1) iän ja kehityksen mukaista tukea kokonaisvaltaiseen kasvuun, kehitykseen, terveyteen ja hyvinvointiin; 2) tukea oppimisen edellytyksiin, elinikäiseen
oppimiseen ja koulutukselliseen tasa-arvon toteuttamiseen; 3) toteuttaa leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja
kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa, joka mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset; 4) oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö; 5) mahdollisuus vuorovaikutustaitojen ja osallisuuden kehittämiseen vertaisryhmässä 6) kasvatusyhteistyön tulee tukea lapsen
vanhempaa tai muuta huoltajaa lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi.
Varhaiskasvatuksen parissa työskentelevä sosionomi (AMK) toteuttaa varhaiskasvatuslain kirjausta muun
muassa toimimalla välittäjänä eri varhaiskasvatuksen toimintatasojen välillä. Eri toimintatasoja ovat esimerkiksi perheet, päiväkoti-instituutiot sekä kolmas sektori. Sosionomi (AMK) ymmärtääkin lapsuuden ainutker-
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taisuuden ja hänen ammatillista toimintaansa ohjaavat lapsilähtöisyyden periaatteet. Sosionomi (AMK) on
sitoutunut tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen ja hänen toimintaansa kuuluu tuoda esiin lapsen
ja perheen asema sekä tarpeet. Varhaiskasvatuksessa sosiaalialan osaamisella on merkittävä rooli esimerkiksi
pienten lasten vertaisryhmätoiminnan yhteisöllisessä ohjaamisessa, erityisen tuen tarpeen tunnistamisessa
ja tukemisessa sekä perheiden kanssa tehtävässä työssä. Sosionomi (AMK) osaa tukea lasten toimijuutta ja
vertaissuhteita sekä perheiden verkostoistumista yhteisössään. Varhaiskasvatuksessa korostuu sosiaalialan
ymmärrys ja ennaltaehkäisevä työ.
Varhaiskasvatuksen tehtäväalueen osaamisvaatimukset vastaavat ympäröivän yhteiskunnan muutoksiin,
esimerkiksi työelämän rakennemuutokseen. Yhteiskunnallisten ja kulttuuristen muutosten seurauksena
vanhemmuuteen, perheiden sosiaaliseen vuorovaikutukseen, mielenterveyteen, riippuvuuksiin ja turvallisuuteen liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet. Myös kasvatukseen liittyvät haasteet ovat yleistyneet lapsiperheissä. Sosionomin (AMK) ammatillinen osaaminen tukee monikulttuuristuvassa varhaiskasvatuksessa lasten,
vanhempien ja heidän lähiyhteisönsä sosiaalista hyvinvointia, edistää lapsen kehitystä ja kokonaisvaltaista
kasvua, oppimista, terveyttä, hyvinvointia, yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja lasten oikeuksien toteutumista
sekä ehkäisee syrjäytymistä.
Sosionomin (AMK) osaamisprofiili varhaiskasvatuksessa nivoutuu tämän raportin luvussa 2.2 käsiteltyihin
sosionomin (AMK) kompetensseihin, joissa yhdistyvät kasvatuksellinen, opetuksellinen sekä yhteiskunnallinen näkökulma.
Sosionomin (AMK) kompetenssit ja ammatillinen ydinosaaminen

Sosiaalialan eettinen osaaminen

•
•

•
Asiakastyön osaaminen

•
•
•

Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen

•
•
•

Kriittinen ja osallistava
yhteiskuntaosaaminen

Tutkimuksellinen kehittämis- ja
innovaatio-osaaminen
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•
•
•

•
•

Lasten oikeuksien sopimuksen mukaisen toiminnan edistäminen vahvistaen lasten osallisuutta, hyvinvointia, huolenpitoa ja suojelua
Oman toiminnan reflektio

Pedagogisen toiminnan suunnittelu, toteutus, dokumentointi ja
arviointi
Leikin merkityksen ymmärtäminen ja lasten vertaissuhteiden tukeminen lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteinä
Lapsen ja perheen varhainen oikein kohdennettu tuki
Perheiden kasvatusyhteisöjen kasvatusyhteistyön ja yhteisöllisyyden
vahvistaminen
Varhaiskasvatusta ja sen järjestämistä ohjaavien normien ja lainsäädännön tuntemus
Palveluohjaus ja verkostotyö perheiden tarpeiden pohjalta sote-palvelujärjestelmässä
Moniammatillinen yhteistyö
Lapsen ja vanhempien kuulluksi tulemisen ja osallisuuden edistäminen
yhteiskunnassa
Lasten toimijuuden ja vertaissuhteiden vahvistaminen
Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö varhaiskasvatuksen ja siihen liittyvän
koulutuksen kehittämisessä
Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan ja varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin arviointi ja kehittäminen
Tutkimuksellisten menetelmien soveltaminen varhaiskasvatustyössä
ja saatujen tulosten hyödyntäminen varhaiskasvatuksen käytäntöjen
kehittämiseen

Työyhteisö-, johtamis- ja
yrittäjyysosaaminen

•
•
•

Lähijohtaminen
Kasvatusyhteisön pedagogisen toiminnan johtaminen
Vastuu omasta ja kasvatusyhteisön työhyvinvoinnista

Taulukko 4. Sosionomi (AMK) kompetenssit ja varhaiskasvatuksen ydinosaaminen. Lähde: Sosiaalialan AMK-verkosto 2016.

Sosionomi (AMK) -tutkinnon lisäksi voi osassa ammattikorkeakouluista suorittaa sosionomi (YAMK) -tutkinnon.
Sosionomi (YAMK) -tutkinto antaa valmiuksia toimia erityisesti varhaiskasvatuksen hallinnollisissa sekä johtotehtävissä. Tutkinto-ohjelman suorittaneella on vahva ja monipuolinen palvelujen järjestelmäosaamisen erikoisasiantuntijuus, perus- ja erityistason palvelujen kehittämiseen tarvittava osaaminen sekä työmenetelmien
ja toimintakulttuurien innovatiivisen kehittämisen johtamisosaaminen. Sosionomi (YAMK) -tutkinto-ohjelma
antaa valmiuksia erityisesti tutkivan ja kehittävän työotteen soveltamiseen sekä toimimiseen varhaiskasvatuksen moninaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä.
Sosionomeilla on syvälle menevää erikoisosaamista liittyen ihmisen elämänkaaren eri vaiheisiin. Varhaiskasvatuksen parissa työskentelevät sosionomit ovat keskeisessä asemassa laadukkaan kansallisen varhaiskasvatusjärjestelmän ylläpitämisessä. Lapsen ja perheiden kasvua tulee tukea sekä akateemisella kasvatusosaamisella
että sosiaalialan korkeakoulujen tuottamalla ammatillisella osaamisella. Lisäksi tarvitaan lapsen arkea tukevaa
toisen asteen koulutuksen tuottamaa osaamista. Suomalaisen varhaiskasvatusjärjestelmän pitkäjänteisen
kehittämisen mahdollistamiseksi tulee työntekijöiden elinikäinen oppiminen sekä asiantuntijuuden rakentuminen turvata joustavilla koulutusketjuilla. Varhaiskasvatuksessa tarvitaan vastaisuudessakin pedagogisen
osaamisen ohella myös sosiaalialan osaamista.
”Varhaiskasvatukseen liittyvien uudistusten myötä laaja-alainen osaaminen korostuu. Kuntiin on perustettu palveluohjauksen toimia myös varhaiskasvatukseen. Tähän liittyvät varhainen tunnistaminen
ja tukeminen, ennalta ehkäisevä kuntoutusosaaminen, kasvatuksellinen ja sosiaalinen kuntoutus.
Varhaiskasvatuksessa on otettava koko perhe huomioon eri näkökulmista, kuten ennaltaehkäisevä
lastensuojelu ja perhetyö.” (Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille 2017.)
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4. TKI-toiminta sosiaalialan
kehittämisen resurssina
4.1 Sosionomikoulutuksen vahva linkki
TKI-toimintaan
Sosiaalialan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta tarjoaa osaamista ja välineitä koulutuksen, ammattialan sekä ammattikorkeakoulun toiminta-alueen kehittämiseen. Parhaimmillaan TKI-toiminta tuottaa innovaatioita käytännön toimijoille koulutusten ja suoran työelämäyhteistyön kautta.
TKI-toiminnassa ammattikorkeakouluilla on käytettävissään tutkimuksellisesti ja ammatillisesti pätevöitynyttä
henkilöstöä sekä kumuloitunutta monialaista osaamista. Soveltava tutkimustoiminta on yleensä monialaista
toimintaa, jossa hyödynnetään ammattikorkeakoulujen eri koulutusalojen osaamista. Tästä johtuen sosiaalialan tutkimus- ja kehittämistoiminnan ulkoisen rahoituksen määrää on vaikeaa erottaa luotettavasti omaksi
kokonaisuudekseen. Ammattikorkeakouluilta saatujen arvioiden perusteella voidaan kuitenkin todeta, että
sosiaalialan TKI-toiminnan kokonaisvolyymi on noin 9,5 miljoonaa euroa vuodessa. Tästä noin 6,6 miljoonaa
euroa on ulkoista rahoitusta. (Taulukko 5.)
Kuinka suuri oli sosiaalialan
TKI-toimintanne volyymi euroina
vuonna 2016?

Sosiaalialan TKI-volyymi (€)

Ulkoisen rahoituksen määrä
TKI-volyymista

9 456 410

6 577 409

Taulukko 5. Ammattikorkeakoulujen sosiaalialan TKI-toiminnan volyymi vuonna 2016. Taulukossa on esitetty sosiaalialan osaamiseen liittyvän TKI-toiminnan rahoitus ja ulkoinen rahoitus. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille 2017.

Sosionomikoulutus kiinnittyy keskeisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. TKI-toimintaa tukee
sosiaalialan koulutuksen vahva työelämäkytkentä ja opiskelijoiden osallistuminen käytännön kehittämistoimintaan. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla suoritettiin ammattikorkeakouluissa vuonna 2015 yhteensä 1,9
miljoonaa opintopistettä, joista noin 16 % (297 015 opintopistettä) TKI-toimintaan ja sen osaamisen kehittämiseen liittyen. Opintoihin kuuluvat harjoittelu ja opinnäytetyö kattoivat näistä puolet. Toinen puolikas
TKI-opintopisteistä koostui muista opintokokonaisuuksista. (Vipunen.)
Laskennallisesti 297 015 opintopistettä vastaa 8 019 405 tunnin työtä, joka henkilötyövuosiksi muutettuna
vastaa puolestaan reilua 4 100 henkilötyövuotta. Sosionomiopiskelijoita oli noin 26 % kaikista sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoista vuonna 2015. Tämän perusteella voidaan arvioida, että myös noin neljäsosa
suoritetuista TKI-opintopisteistä suoritettiin sosiaalialan opinnoissa. Näin ollen sosiaalialan TKI-toimintaan
sijoittuisi vuositasolla noin 1 070 henkilötyövuotta. (Kuvio 8; Vipunen.)
Ammattikorkeakouluissa on erilaisia malleja, joilla varmistetaan TKI-toiminnan ja opetuksen yhteys. Lähtökohtana näissä malleissa on kehittää koulutusta ajantasaiseen tutkimustietoon ja ennakoituun työelämän
muutokseen pohjautuen. Pedagogisten ratkaisujen ja opiskelijoiden osallistamisen ohella yhteys varmistetaan TKI-toiminnan suunnittelussa sekä linkityksellä opetussuunnitelmiin. Henkilöstö tuo oman osaamisensa
sekä koulutukseen että TKI-toimintaan, jolloin tieto ja osaaminen kumuloituvat sosiaalialalla. (Arene 2017.)
TKI-toiminnan ja opetuksen yhteyden varmistamiseen kehitettyjä toimintamalleja on kuvattu kuviossa 7.
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Toimintamallit, joilla varmistetaan TKI-toiminnan ja opetuksen yhteys
Pedagogiset ratkaisut

TKI-toiminnan suunnittelu

Henkilöstön monet
roolit ja osaaminen

Oppimisen, TKI-toiminnan
ja työelämän yhdistävät toimintamallit ja pedagogiikka

Opetuksen integraationäkökulma TKI-toiminnassa

Henkilökunnan osallistuminen sekä opetukseen että
TKI-toimintaan

›

Opetussuunnitelmiin (OPS)
sisällytetyt projektiopinnot

›

Monialaisuus ja -ammatillisuus OPSeissa

›

›

›

Hanke- ja työelämäyhteistyössä suoritettavat opinnot, opinnäytetyöt ja harjoittelut
TKI-toiminnan
opinnollistaminen

›

›

›

›

Osaamisperustaiset TKI- ja
koulutussisällöt liittyvät
painoaloihin

›

Opetuksen yhteyden
suunnittelu TKI-valmistelusta alkaen

Koko henkilöstö osallistuu
opetukseen ja TKItoimintaan

›

Opettajien TKI-osaaminen
sekä osallistuminen
TKI-toimintaan ja sen
suunnitteluun

Työelämän ja koulutuksen
yhteys
Yhteyden varmistaminen
johtamisessa

›

›

Painoaloihin kytkeytyvät
TKI- ja oppimisympäristöt

Opiskelijat TKI-toiminnassa

Viestintä ja vuorovaikutus
›

Laajapohjainen TKI-suunnittelu ja vuorovaikutus

›

TKI-toiminnasta ja tuloksista viestiminen

TKI-henkilöstön osallistuminen opetukseen
Opiskelijoiden osallistaminen

Opinnot TKI-toiminnan
yhteydessä
›

Laaja avoimen innovaatiotoiminnan soveltaminen

›

YAMK-koulutusten
toteutusmalli

›

TKIO-ajattelumallit

›

Learning by Developing
-toimintamalli

›

Innovaatiopedagogiikka

›

Valmennuspedagogiikka

›

Vuorovaikutteinen
MINNO-toimintakonsepti
innovaatioprojekteihin

›

Strateginen resursointi ja
tavoitteet integraation
tukena

›

›

Opetus ja TKI-toiminta
ovat toiminnallisesti lähellä toisiaan

Opinnäytetyöaiheiden
tunnistaminen ja
välittäminen

›

Opiskelijat aktiivisina
kehittäjinä

Kuvio 7. Toimintamallit, joilla varmistetaan TKI-toiminnan ja opetuksen yhteys. Lähde: Arene 2017.

Sosiaali-, terveys ja liikunta-alalla
suoritetut opintopisteet
vuonna 2015, yhteensä
1 883 155 op

TKI-opintopisteet
(opinnäytetyöt)
TKI-opintopisteet TKI-opintopisteet
(muu)
(harjoittelu)
Vieraskielisen
opetuksen opintopisteet

Avoimen amk-opetuksen
opintopisteet

Muut
opintopisteet

Erillisten
opinto-oikeuksien
opintopisteet
Korkeakoulujen
välisten yhteistyösopimusten
opintopisteet
Saapuvien
vaihto-opiskelijoiden
opintopisteet

Maahanmuuttajien
valmentavan koulutuksen
opintopisteet

Kuvio 8. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla vuonna 2015 suoritetut opintopisteet ja TKI-opintopisteiden osuus. Lähde:
Vipunen.
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Kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rinnalla ammattikorkeakoulut tekevät tutkimusta. Tutkimuksen merkitystä
korostavat osaltaan TKI-toiminnassa tuotetut sosiaalialan julkaisut. Pääosa julkaisuista on ammattiyhteisölle
suunnattuja, mutta myös tieteellisiä artikkeleja ilmestyy merkittävä määrä vuosittain. Vuona 2015 tieteellisiä
artikkeleita ilmestyi kaikkiaan 70: näistä 16 oli kotimaisissa ja 17 kansainvälisissä vertaisarvioiduissa julkaisuissa ilmestyneitä. Ammattikorkeakoulujen sosiaalialan TKI-toiminta tuottaakin korkeatasoista tutkimustietoa
alan kehittämisestä, kehittymisestä ja tarpeista. (Kuvio 9.)

Ammattikorkeakoulujen sosiaalialan julkaisut vuonna 2015 luokittain
250
200
150
100
50

Yhteensä

Suurelle yleisölle
suunnatut julkaisut

Ammattiyhteisölle
suunnatut julkaisut

Tieteelliset kirjat

Vertaisarvioimattomat
tieteelliset artikkelit

Vertaisarvioidut
tieteelliset artikkelit

0

Kotimainen
Kansainvälinen

Kuvio 9. Ammattikorkeakoulujen sosiaalialan kotimaiset ja kansainväliset julkaisut vuonna 2015. Määriin on laskettu
sosiaalitieteen, sosiologian sekä sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikan julkaisut. Lähde: Vipunen.
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4.2 Sosiaalialan TKI-toiminta kytkeytyy ammattikorkeakoulujen strategisiin painoaloihin
Ammattikorkeakoulujen sote-osaaminen käyttöön
Kuvassa on esitetty sote-alan AMK-tason kouluttajat ja
niiden TKI-vahvuudet alueittain
• 1. Lappi: Lapin AMK: Etäisyyksien hallinta
• 2. Pohjois-Pohjanmaa: OAMK: Tulevaisuuden
terveys ja hyvinvointi
• 3. Keski-Pohjanmaa: Centria: Monialainen palvelu- ja liiketoimintaosaaminen
• 4. Pohjanmaa: VAMK: Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
• 4. Pohjanmaa: Novia: Äldres hälsa och livsvillkor
• 5. Etelä-Pohjanmaa: SeAMK: Osallistavat hyvinvointipalvelut
• 6. Pirkanmaa: TAMK: Sosiaali- ja terveyspalveluiden
uudet toimintamallit

• 11. Päijät-Häme: LAMK: Hyvinvointi ja uudistava kasvu
• 12. Etelä-Karjala: Saimia: Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut
• 13. Pohjois-Karjala: Karelia: Uudistuvat
hyvinvointipalvelut
• 14. Kymenlaakso: XAMK: Kestävä hyvinvointi
• 15. Etelä-Savo: XAMK: Kestävä hyvinvointi
• 16. Pohjois-Savo: Savonia: Soveltava hyvinvointiteknologia

• 7. Satakunta: SAMK: Ikääntyvien palvelut

• 17. Keski-Suomi: JAMK: Monialainen
kuntoutus

• 8. Varsinais-Suomi: TuAMK: Hyvinvoinnin
kehittäminen

• 18. Kainuu: KAMK: Kotihoito, Pelija mittaussovellukset

• 9. Uusimaa: Arcada: Hälsofrämjande och
patientsäkerhet
• 9. Uusimaa: Diak: Kestävä hyvinvointi ja
terveys
• 9. Uusimaa: Humak: Yhteisöt ja
kotoutusosaaminen, Nuorisotyö ja
ohjausosaaminen
• 9. Uusimaa: Laurea: Terveys ja yhteiskunnallinen eheys
• 9. Uusimaa: Metropolia: Hyvinvointi ja kuntoutus
• 10. Kanta-Häme: HAMK: Älykkäät palvelut

• Itsehallintoalue, jossa on yliopisto ja yliopistollinen keskussairaala sekä sote-alan AMK-koulutusta
• Itsehallintoalue, jossa on laajan päivystyksen sairaala ja sotealan AMK-koulutusta
• Itsehallintoalue, jossa on sote-alan AMK-koulutusta
Verkostoammattikorkeakoulut (Diak, Humak) toimivat useammalla paikkakunnalla.

Kuvio 10. Ammattikorkeakoulujen Sosiaali- ja terveysalalle painottuvat painoalat. Lähde: Arene 2017.

TKI-toiminta luo muun ohella työelämäyhteyksiä, verkostoja ja kehittämiskumppanuuksia. Innovaatioekosysteemien moottoreina ammattikorkeakoulut yhdistävät tutkimusosaamisen ja yhteiskunnalliset toimijat työ- ja
elinkeinoelämään. Innovaatioekosysteemit muodostavat osaamiskokonaisuuksia, joka tuottavat tietoa kehittämistarpeista ja luovat siihen vastaavaa tutkimustietoa, osaamista ja kehittämistoimintaa. Tuloksena syntyy
työelämää ja yhteiskuntaa uudistavia innovaatioita. Kaikki tämä kehittää samalla myös koulutusta. (Arene 2017.)
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Sosiaalialan TKI-toiminnan teemat ja tuotokset
Sosiaali- ja terveysalan
muutostarpeet
›

Asiakaslähtöiset palvelut,
palveluprosessit ja ohjaus

›

Matalan kynnyksen sosiaalipalvelut

›

Osaavan työvoiman varmistaminen alan murroksessa (mm. digitalisaatio,
ikääntyminen, maahanmuutto, valinnanvapaus)

›

›

Verkkoasioinnin mahdollisuudet erityisesti harvaanasutulla maaseudulla
Palvelujen kustannusten ja
vaikuttavuuden ja asiakaslähtöisen budjetoinnin kehittäminen

›

Kuntien ja järjestöjen kehittäminen ja johtaminen

›

Palvelumuotoilu ja
digitalisaation merkitys

Erityisryhmät,
syrjäytymisen ehkäisy ja
sosiaalinen kuntoutus

Perheiden, lasten ja nuorten parissa tehtävä työ
Varhaiskasvatuksen työmenetelmät (mm. monikulttuurinen työ, liikunta,
valokuvatyöskentely)

›

Varhaiskasvatuksen pedagoginen toimintakulttuuri
ja pedagoginen johtaminen

›

›

Lapsi- ja perhepalveluiden
tilanteen ja kehittämistarpeiden analysointi

›

Osallistuvan kansalaisuuden vahvistaminen

›

›

Lastensuojelun ja yhteistyön menetelmät

›

Maakunnallinen perhekeskustoimintamalli

Työttömille suunnatut
toiminnot, työvalmiuksien
hankkiminen ja työllistymisen tuki

›

›

›

Lasten ja nuorten tukeminen ja syrjäytymisen
ehkäisy

›

Opiskelijoiden hyvinvointipalvelut

›

Nuorisotyöntekijöiden
ihmisoikeuskasvatus

Sosiaalisen kuntoutuksen
ja vammaistyön osaamisen ja toimintatapojen
kehittäminen
Sosiaalinen kuntoutus:
mobiilipalvelujärjestelmä
pientöiden välittämiseksi
nuorille

›

Huono-osaisimpien osallisuus ja palvelut

›

Päätöksenteon tuki

›

Ehkäisevä päihde- ja
mielenterveystyö

›

Ikäihmisten palvelut, ikäosaamisen kompetenssit
ja hyvinvointiteknologia

›

Omaishoitajien ja 		
omaishoidettavien toimintakyvyn arviointi ja tukeminen

›

Maakunnallinen kotihoidon toimintamalli

Maahanmuuttaja- ja
monikulttuurinen työ
Opinnot TKI-toiminnan
yhteydessä
›

Maahanmuuttajien
kanssa tehtävä monikulttuurinen työ

›

Kotouttamisen kehittäminen kunnissa

›

Maahanmuuttajien
koulutukseen ja työelämään siirtymisen integraatiomallit

›

Kulttuurisensitiiviset
menetelmät

›

Sosiokulttuurisen työn ja
innostamisen ohjaus

›

Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen
ja korkeakouluopintoihin
pääsy ja työllistyminen

›

Kansainvälinen yhteistyö
(Venäjä, Kiina, kehitysmaat) koulutuksen ja
työllistymisen kehittämiseksi

›

Romanien osallisuuden,
koulutusmahdollisuuksien ja työllistymisen tuki

›

Monialaiset ja monikulttuuriset teemat

Kuvio 11. Sosiaalialan TKI-toiminnan teemat ja tuotokset ammattikorkeakouluissa. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille 2017.

Kaikkeen sosiaalialan TKI-toimintaan kuuluu lähtökohtaisesti suunnittelu, toteutus ja arviointi yhteistyökumppaneiden kanssa. TKI-toimintaa ei tehdä ilman työelämän verkostoja. Hankkeiden tuottamaa tietoa on hyödynnetty sosiaalialan profiloivissa opinnoissa, kuten varhaiskasvatuksessa, vanhustyössä ja vammaistyössä.
Sosiaalialan eri osa-alueille keskittyvä TKI-toiminta on luonut alaa kehittävää tietoa ja osaamista, joilla vastataan yhteiskunnallisiin muutoksiin sekä alan kohtaamiin haasteisiin. TKI-toiminnan tavoitteena on myös
innovatiivisten pedagogisten mallien ja menetelmien kehittäminen ammatillisen ongelmanratkaisun ja päätöksenteon osaamisen edistämiseksi. (Kysely ammattikorkeakouluille 2017; Kuvio 11.)
Ammattikorkeakoulut ovat määritelleet itselleen painoalat, jotka suuntaavat koulutusta sekä TKI-toimintaa
erityiskysymyksiin. Painoaloihin liittyen myös sosiaali- ja terveysalalle on tunnistettu vahvuusalueet yhteistyössä alueen ja alan muiden toimijoiden kanssa. Painoalojen alle on muodostunut painoalaa tukevia TKI-kärkiä,
jotka ilmentävät alueen erityistarpeita ja -kysymyksiä, mutta ovat myös osa laajempaa sosiaalialan kehitystä.
TKI-toiminta auttaa näin tunnistamaan alan kehitystarpeita. (Kysely ammattikorkeakouluille 2017; Kuvio 12.)
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Ammattikorkeakoulujen sosiaalialan
TKI-toiminnan painopistealueet
• 1. Lapin AMK: Pohjoisen ihmisen hyvinvointi.
Monialainen kuntoutus ja toimintakyky. Hyvinvointiteknologia ja digitaaliset ratkaisut
• 2. OAMK: Nuorten elämänurien ja työllistymisen tukeminen. Päihdetyön kehittäminen. Varhaiskasvatuksen kehittämistyö.
• 3. Centria: Kasvatustyö: Varhaiskasvatus. Green
care. Simulaatiopedagogiikan kehittäminen. Sosiaalisen kuntoutuksen opetussisältöjen kehittäminen.
• 4. VAMK: Hyvinvointiteknologia
• 4. Novia: Interprofessionellt samarbete och kompetens. Möjligheterna med digital och teknologisk utveckling. Välfärdsteknologi. Speciellt skärgårds-miljöernas förändrade befolkningsstruktur och minskade
utbud av social- och hälsovårdsservice.
• 5. SeAMK: Työhyvinvointi. Ikääntyvien palvelut erityisesti teknologian näkökulmasta.
Osallistavat menetelmät.
• 6. TAMK: Sosiaali- ja terveyspalveluiden
uuden toimintamallit. Monialaisuus. Osallisuuden edistäminen ja huono-osaisuuden minimoiminen, työllisyyden
edistäminen, työhyvinvoinnin ja
johtamisosaamisen edistäminen
sekä lastensuojelu- ja perhetyö
sekä monikulttuurinen työ.
• 7. SAMK: Vanhemmuus. Somebody: ennaltaehkäisevä lastensuojelu- ja nuorisotyön menetelmä. Johtajuus- ja esimiestaitojen & työyhteisöjen kehittäminen. Mielenterveyskuntoutujien työllisyyden edistäminen. Työllisyys- ja kuntoutus.
Lasten ja nuorten esteettömyys, varhaiskasvatuksen leikkitoiminta.
• 8. TuAMK: Aktiivinen aikuisuus, työ ja toimintakykyisyys.
Lasten ja nuorten osallisuus. Ikäihmiset. Palvelujärjestelmän
muuttuminen. Monialaisuus.
• 9. Arcada: Ihmisten osallisuutta ja yhteiskunnalliseen elämään kuulumista edistäviä ja sitä estäviä prosesseja ja rakenteita yksilö-, ryhmä- ja yhteiskuntatasolla.
• 9. Diak: Osallisuuden edistäminen. Diakonia ja kasvatus.
Palvelujärjestelmän kehittäminen.
• 9. Humak: Järjestöjen kehittäminen, johtaminen ja vertaismentorointi. Kotoutuminen ja maahanmuuttajien työllistyminen. Ehkäisevä päihdetyö ja ehkäisevä mielenterveystyö.
Nuorisotyöntekijöiden ihmisoikeuskasvatus.

• 9. Laurea: Sosiaalialan asiakastyön menetelmien
testaus ja arviointi ja kehittäminen. Sosiaalialan
osaamiseen kohdistuvat muutostarpeet. Sosiaalinen kuntoutus.
• 9. Uusimaa: Metropolia: Osallisuuden edistäminen: nuoret, maahanmuuttajat ja pitkäaikaistyöttömät. Varhaiskasvatus.
• 10. HAMK: Lasten, nuorten ja perheiden
palvelut ja niiden kehittäminen, syrjäytymisen
ehkäisy. Esteettömyyden ja saavutettavuuden
vahvistaminen. Onnistuneen vanhenemisen
tukeminen ja kotihoidon kehittäminen. Luonto- ja taidesisältöinen hyvinvoinnin edistäminen
• 11. LAMK: Hyvinvoiva ja voimaantunut
yksilö ja yhteisö kompleksisessa, dynaamisessa ja digitalisoituvassa maailmassa.
• 12. Saimia: Innovaatioista liiketoimintaa. Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut
• 13. Karelia: Uudistuvat hyvinvointipalvelut:
hyvinvointipalvelujen uudistaminen, hyvinvointia tukevien tuotteiden, palvelujen ja teknologisten ratkaisujen monialainen kehittäminen
• 14. XAMK: Luontolähtöiset menetelmät sosiaalialalla kasvatuksen ja kuntoutuksen tukena. Kulttuurisensitiivisyys, Venäjä-yhteistyö. Menetelmällinen kehittämistyö.
• 15. Savonia: Soveltava hyvinvointiteknologia: lapsiperhepalveluiden muutos, Ikäihmiset ja kotihoito. Lapsi-, nuoriso- ja
perhepalvelut sekä varhaiskasvatus ja palveluohjaus.
• 16. JAMK: Sosiaalinen kuntoutus ja sosiaalinen osallisuus:
Monikulttuurinen ja etnisten vähemmistöjen kanssa tehtävä työ, työelämävalmiuksien hankkiminen ja työllistyminen,
lapsi- ja perhepalvelut, opiskelijoiden hyvinvointipalveluiden
edistäminen, perheiden hyvinvointi ja osallisuus.

• Itsehallintoalue, jossa on yliopisto ja yliopistollinen keskussairaala sekä sote-alan AMK-koulutusta
• Itsehallintoalue, jossa on laajan päivystyksen sairaala ja sotealan AMK-koulutusta
• Itsehallintoalue, jossa on sote-alan AMK-koulutusta
Verkostoammattikorkeakoulut (Diak, Humak) toimivat useammalla paikkakunnalla.

Kuvio 12. Ammattikorkeakoulujen sosiaalialan TKI-toiminnan painopistealueet. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille
2017.
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Ammattikorkeakoulut hyödyntävät erilaisia verkostoja ja määriteltyjä toimintamalleja varmistaakseen uuden
tiedon tuottamisen ja soveltamisen sosiaalialan kehittämisessä. Kuviossa 13 on esitetty ammattikorkeakoulujen kansainväliset, kansalliset ja alueelliset verkostot, kumppanuudet sekä niihin liittyvät toimintamallit..
Alan kansallinen
verkosto (14)

Alan koulutustoimijoiden
kansallinen verkosto (10)

Alueellinen verkosto (12)

Alueen kunnat, kaupungit
ja kuntayhtymät (19)

Alueen / alan
ammattikorkeakoulut (6)

Alan kouluttajien
alueellinen verkosto (10)

TKI-kumppanit ja sosiaalialan osaamiskeskukset (5)

Alueen päiväkodit ja
harjoittelupäiväkodit (17)

TKI-verkosto (4)

Yliopistot ja toisen
asteen kouluttajat (8)

Alueelliset, kansalliset ja
kansainväliset
työelämäverkostot (7)

Harjoitteluvaihto (6)

Järjestöt, säätiöt, ammattiliitot, seurakunnat (6)

Alan kouluttajien
kansainvälinen verkosto (2)

Opiskelijavaihto (16)

Kv-toiminnot, opintomatkat ja työelämäkumppanuudet (12)

Opettaja- ja
asiantuntijavaihto (16)

Kansainväliset
koulutus- ja
TKI-verkostot (6)

Kuvio 13. Ammattikorkeakoulujen sosiaalialan alueelliset, kansalliset ja kansainväliset verkostot ja kumppanuudet.
Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille 2017.

Ammattikorkeakouluille tehdystä kyselystä käy ilmi, että ammattikorkeakouluissa on tunnistettu sosiaalialan
koulutuksen kehittämistarpeet, jotka liittyvät alan ja yhteiskunnan muutoksiin sekä tulevaan sote-uudistukseen. Vastauksissa keskeiseksi tekijäksi ammattialan kehittämistyössä nostettiin monialainen yhteistyö, johon
liittyy muun muassa sosionomien uusien työalueiden ja -tehtävien tunnistaminen (esim. sote-keskukset,
työllisyyspalvelut; uusina tehtävänimikkeinä mm. sovittelun ohjaaja, uraohjaaja, kuntoutumisvalmentaja).
Uudistuksen osana on tärkeää tehdä entistä systemaattisempaa yhteistyötä alueellisten ja valtakunnallisten
kehittäjäorganisaatioiden kanssa. TKI-yhteyksiä tulee rakentaa laajemmin julkisen sektorin, yrityssektorin ja
kolmannen sektorin (esim. järjestöt ja säätiöt) kanssa, alueelliset erityispiirteet huomioiden. (Kysely ammattikorkeakouluille 2017.)
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5. Sosionomien työllistyminen
Sosiaalialalta valmistuneet työllistyvät hyvin ja siirtyvät nopeasti työelämään. Tämä kertoo osaltaan työelämän
tarpeisiin vastaamisesta sekä koulutusten ajantasaisuudesta. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista vain 5,4 % on työttöminä vuosi valmistumisensa jälkeen. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden
sosionomien (YAMK) tilanne on vielä parempi, sillä heistä vain 2,2 % on työttöminä vuosi valmistumisensa
jälkeen. Em. luvut perustuvat tilastovuosiin 2011‒2014. (Vipunen.) YAMK-tutkinnon suorittaneet ovat usein
jo valmiiksi työelämässä ja heidän opintonsa hyödyttävät ja kehittävät näin suoraan työelämää. Kun ottaa
huomioon alueelliset erot ja kitkatyöttömyyden, on sosionomeille erittäin vahva tilaus työmarkkinoilla.
Sosionomikoulutuksen saaneet työllistyvät laajoihin ja monipuolisiin tehtäviin. Tyypillisimmin sosionomi
työllistyy lastensuojelun avohuoltoon, sijaishuoltoon sekä lasten, nuorten ja perheiden pariin esimerkiksi
varhaiskasvatuksessa tai kouluissa. Tämän lisäksi sosionomeja työskentelee ikääntyneiden, vammaisten ja
aikuistyön palveluissa. Sosionomien keskeiset työtehtävät liittyvät usein palveluohjaukseen sekä lasten ja
nuorten yksilöllisen kasvun ja kehityksen turvaamiseen.
Vastavalmistuneista sosionomeista suurin osa työskentelee lastentarhanopettajina (29 %), ohjaajina (17 %)
ja sosiaaliohjaajina (15 %). Nimikkeiden kirjo on kuitenkin suuri ja esimerkiksi ohjaajat työskentelevät niin
lastensuojeluyksiköissä, asumispalveluissa, vammaispalveluissa, vanhuspalveluissa kuin muidenkin asiakasryhmien parissa. (Landgrén & Pesonen 2017; Liite 10.)

Sosionomien yleisimmät tehtävänimikkeet
maakunnittain
• 1. Lappi: Sosiaalityöntekijä
• 2. Pohjois-Pohjanmaa: Lastentarhanopettaja
• 3. Keski-Pohjanmaa: Lastentarhanopettaja.
Sosiaaliohjaaja

• 14. Kymenlaakso: Lastentarhanopettaja. Sosiaaliohjaaja.
• 15. Etelä-Savo: Lastentarhanopettaja. Perhetyöntekijä. Sosiaaliohjaaja

• 4. Pohjanmaa: Sosiaalityöntekijä

• 16. Pohjois-Savo: Lastentarhanopettaja.
Sosiaalityöntekijä

• 5. Etelä-Pohjanmaa: Lastentarhanopettaja

• 17. Keski-Suomi: Sosiaalityöntekijä

• 6. Pirkanmaa: Lastentarhanopettaja. Ohjaaja

• 18. Kainuu: Lastentarhanopettaja

• 7. Satakunta: Lastentarhanopettaja. Ohjaaja
• 8. Varsinais-Suomi: Lastentarhanopettaja
• 9. Uusimaa: Lastentarhanopettaja. Sosiaaliohjaaja.
Sosiaalityöntekijä.
• 10. Kanta-Häme: Lastentarhanopettaja. Sosiaaliohjaaja
• 11. Päijät-Häme: Lastentarhanopettaja.
Ohjaaja. Sosiaaliohjaaja.
• 12. Etelä-Karjala: Asumispalvelun vastaava
ohjaaja. Sosiaaliohjaaja
• 13. Pohjois-Karjala: Lastentarhanopettaja. Sosiaaliohjaaja

• Itsehallintoalue, jossa on yliopisto ja
yliopistollinen keskussairaala sekä sote-alan AMK-koulutusta
• Itsehallintoalue, jossa on laajan
päivystyksen sairaala ja sote-alan
AMK-koulutusta
• Itsehallintoalue, jossa on sote-alan
AMK-koulutusta
Verkostoammattikorkeakoulut (Diak, Humak)
toimivat useammalla paikkakunnalla.

Kuvio 14. Sosionomien yleisimmät tehtävänimikkeet maakunnittain. Kuvioon on koottu useimmin ilmoitetut tehtävänimikkeet. N=268. Lähde: Landgrén & Pesonen 2017.
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Sosionomeista 2 % toimii yrittäjinä viisi vuotta valmistumisensa jälkeen. Määrä on merkittävä ottaen huomioon alan julkisen palveluntarjonnan luonteen. Sote-uudistuksessa yrittäjyyden rooli tulee todennäköisesti korostumaan ja mahdollisesti toteutuva valinnanvapaus tulee myös lisäämään kysyntää yrittäjätaidoille.
Sosiaali- ja terveysalan työvoimatarpeen on lisäksi ennakoitu edelleen kasvavan tulevina vuosina (Helminen
2014, 7; Vipunen; Liite 9.)
Suurin osa, 58 %, sosionomeista (AMK) työllistyy kuntiin tai kuntayhtymiin, jotka ovatkin merkittävin sosiaalialan palveluntarjoaja. Vajaa neljäsosa työllistyy yksityisiin yrityksiin, kuten päiväkoteihin tai asumisyksiköihin.
Myös järjestöt ja säätiöt ovat merkittäviä työllistäjiä sosionomeille.

Sosionomien (AMK) työllistyminen eri
sektoreille.
Kunta / kuntayhtymä 58%
Yksityinen sosiaali- ja terveydenhuollon yritys 24%
Järjestö, säätiö tai vastaava 11%
Valtio 1%

Lähde: Talentian Urapolku -kysely 2017, n=256

Kuvio 15. Vastavalmistuneiden sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneiden työnantajat vuonna 2017. Vastaajia 256.
Lähde: Landgrén & Pesonen 2017.

Kysyttäessä työn vaativuustason vastaavuutta saatuun koulutukseen nähden, kokee 77 % sosionomeista (AMK)
työnsä vastaavan koulutusta. Lisäksi 5 % valmistuneista pitää työtään saamaansa koulutusta vaativampana.
Vastaajista 15 % kokee puolestaan työnsä olevan vaatimustasoltaan alhaisempaa kuin saatu koulutus. Tätä
selittänee etenkin hoidollisen työn suuri määrä yhteiskunnassa. Vastaajista kolme prosenttia ei osannut arvioida työnsä vaativuutta suhteessa koulutukseen. (Landgrén & Pesonen 2017.)
Kokonaisuudessaan sosionomit (AMK) ovat varsin tyytyväisiä omaan tutkintoonsa, sillä vain 11 % valitsisi nyt
eri alan koulutuksen, minkä lisäksi vain 16 % vastanneista sisällyttäisi tutkintoonsa erilaisia kokonaisuuksia.
Useat vastaajista kokevat, että työelämässä vaaditaan syvällisempää erikoistumista. (Landgrén & Pesonen
2014, 40; Landgrén & Pesonen 2017.)
Myös sosionomi (YAMK) -tutkinnon suorittaneet ovat tyytyväisiä tutkintoonsa, mutta jopa 60 % kokee, ettei
työnantaja ole tunnistanut korkeampaa tutkintoa. Syynä tähän nähdään pääsääntöisesti ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon uutuus. YAMK-tutkinnon suorittaminen ei ollut vaikuttanut työtehtäviin, mutta tämä
oli saatettu huomioida esimerkiksi palkankorotuksella. (Landgrén & Pesonen 2014, 40.)
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6. Ammattikorkeakoulujen
sosiaalialan henkilöstö
Ammattikorkeakoulujen sosiaalialan koulutuksen ja TKI-toiminnan osaaminen rakentuu vahvalle osaamisresurssille. Henkilöstöstä 19 % on tohtorintutkinnon suorittaneita ja eri teemojen akateemisen tutkimuksellisen osaamisen hankkineita. Tämän lisäksi ammattikorkeakouluille tehdyn kyselyn vastauksista käy ilmi, että
rekrytoinneissa painotetaan kokemusta käytännön työelämästä ja yrittäjyydestä. Tohtorintutkinnon suorittaneita toimii ammattikorkeakouluissa niin yliopettajina, lehtoreina kuin TKI-asiantuntijoinakin. Vahva tutkimusosaaminen ja yhteys työelämään takaavat ajantasaisen ja korkeatasoisen tiedon välittymisen opiskelijoille ja
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. TKI-toiminnan tulokset kehittävät ja uudistavat niin opetusta
kuin ammattialan ja ammattikorkeakoulun toiminta-alueen työelämää. (Kysely ammattikorkeakouluille 2017.)
Millaisesta osaamisresurssista koulutuksenne rakentuvat?
Henkilömäärä kokonaisuudessaan
(Hlö)

Tohtoritutkinnon
suorittaneet (Hlö)

Yliopettajat (HTV)

Lehtorit (HTV)

TKI-henkilökunta
(HTV)

Yhteensä

567

105

50,85

386,4

101,5

Keskimäärin/AMK

27

5

2,42

18,4

4,83

Taulukko 6. Sosiaalialan koulutusten henkilö- ja osaamisresurssi. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille 2017.
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7. Muuttuva sosiaaliala
7.1 Sote-uudistus ja sosiaalialan muutos
Sosiaalialan, sosiaalialan palvelujen ja toimintaympäristön kehitykseen vaikuttavat monet muutostekijät. Näitä
ovat muun muassa Sipilän hallituksen suunnittelema sote-uudistus sekä muu yhteiskunnallinen kehitys, kuten
väestön ikääntyminen, eriarvoisuuden lisääntyminen, maahanmuutto ja digitalisaatio. Sosiaalisiin ongelmiin
vastaaminen ja niiden ratkaiseminen edellyttävät yhä monimuotoisempaa ja monialaisempaa osaamista.
Sote-uudistuksen tavoitteena on luoda asiakaskeskeiset palvelut, mikä tarkoittaa, että jatkossa palvelutarpeen
määrittelevät ainakin osittain asiakas ja kysyntä. Sosiaaliala siirtyy uudistuksen myötä siis tarjontapainotteisuudesta kohti avoimempia markkinoita ja asiakkaiden tarpeista lähteviä palveluita. Sosiaalialan työssä säilyy
kuitenkin aina viranomaisvaltaa ja työtehtäviä, joita ei voi siirtää suoran valinnanvapauden piiriin. Kuluttaja- ja
asiakaslähtöinen malli murtaa hierarkioita ja korostaa verkostomaista toimintatapaa. Asiakas on yhä vahvemmin ja tasaveroisemmin mukana palvelutarpeen määrittelyssä ja palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Digitalisaatio, robotiikka ja keinoäly tulevat väistämättä muuttamaan sosiaalialaa. Tähän liittyen sosiaalialalla korostuu erilaisten sähköisten palveluiden käyttö osana hyvinvoinnin ja elämänhallinnan edistämistä sekä
itsenäistä selviytymistä. Sähköiset palvelut mahdollistavat sosiaalialalla e-ohjauksen kehittämisen osaksi
palveluvalikoimaa. Tämä lisää osaltaan yhdenvertaisuutta tukemalla asuinpaikasta riippumatonta asiointia.
Sosiaalialalla keskeisiä menetelmiä tulevat olemaan verkossa tapahtuva palveluohjaus ja vertaistukiryhmät.
Sosiaalialalla tarvitaan edelleen kuitenkin myös aitoja kohtaamisia ja onkin tärkeää huolehtia e-palveluiden
ulkopuolelle jäävistä ryhmistä, kuten ikäihmisistä. Sosiaalialan työssä keskeistä on vuorovaikutus ja luottamuksellisen asiakassuhteen rakentaminen asiakkaan ja työntekijän välille. (Hyppönen, Aalto, Doupi, Hämäläinen,
Kangas, Keränen, Kärki, Lääveri, Reponen & Ryhänen 2016.)
Sote-uudistuksella tavoitellaan kustannustehokkaita ja vaikuttavia palveluita, mitä korostettiin myös tätä selvitystä varten tehdyissä haastatteluissa. Jatkossa tärkeimpiä taitoja palvelujen tuottamisessa ovat tuotteistus,
konseptointi, toiminnan vaikuttavuuden arviointi sekä liiketoimintaosaaminen. Vaikuttavuuden arviointi ymmärretään sosiaalialalla kyvyksi edistää asiakkaan hyvinvointia. Sosiaalialla tuleekin kehittää parhaan mahdollisen tiedon hyödyntämistä asiakasprosesseissa ja yksittäisen asiakkaan hyvinvoinnin muutosten seuraamisessa. (Kananoja ym. 2017; haastattelut 2017.) Jatkossa palveluita tullaan hankkimaan niiltä sosiaalialan
palveluntuottajilta, jotka kykenevät vaikuttavaan ja kustannustehokkaaseen toimintaan.
Toimivaa asiakasohjausta pidettiin haastatteluissa kustannustehokkuutta lisäävänä tekijänä. Tästä johtuen
palveluun ohjaukseen sekä palveluketjujen ja -verkon hallinnointiin kohdentuu merkittäviä osaamistarpeita. Sote-uudistuksessa ennaltaehkäisevä työ, kuten riittävän varhainen tuen tarjoaminen lapsille, nuorille ja
perheille sekä ehkäisevä päihdetyö, jäävät kuntiin. Tämä on otettava huomioon koulutuksissa. Uusissa sote-maakunnissa sosiaali- ja terveydenhuollon osuus rahoituksesta on noin 90 % ja muun toiminnan (mm.
aluekehittäminen) osuus on noin 10 %. (Haastattelut 2017.)
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksella pyritään parantamaan myös sosiaalihuollon palvelujen saatavuutta
sisällyttämällä sosiaalihuollon palvelutuotannon ohjaus- ja neuvontatehtävä ja lyhytaikaiset sosiaalipalvelut
sote-keskusten palveluihin. Tämä edellyttää, että asiakkaan tuen tarpeet osataan tunnistaa ja että palveluohjaus toimii asiakkaan palvelutarpeen edellyttämällä tavalla. Esimerkkinä tästä on mainittu liikkuvat sosiaalihuollon tiimit, jotka voivat vahvistaa sosiaalipalveluita suoran valinnan palveluissa.
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Valinnanvapauslaki tullee sisältämään merkittäviä keinoja lisätä paljon sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävien
valinnanmahdollisuuksia ja vaikuttaa tätä kautta palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Esimerkkinä voidaan mainita asiakkaan kanssa laadittava asiakassuunnitelma, jonka pohjalta myönnetään henkilökohtainen budjetti tai asiakassetelit. Asiakas voi tehdä omaa elämäntilannettaan parhaiten tukevia ratkaisuja,
mikä tarkoittaa, että hän voi hyödyntää eri organisaatioiden palveluita. Moniammatillisen työn myötä myös
kirjaamisen merkitys korostuu, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakassuunnitelma kokoaa osat
yhteiseksi kokonaisuudeksi.
Valinnanvapauslaki asettaa maakunnan liikelaitoksen palvelutuotannolle uudenalaisia haasteita toimivan
asiakas- ja palveluohjausjärjestelmän luomiseksi. Jo nyt sosionomien koulutukseen kuuluva laaja palveluohjausosaaminen tukee tätä muutosta. Edelleen koulutuksessa on tärkeää vahvistaa palveluohjausosaamista
etenkin palveluiden yhteensovittamisen ja palveluohjausta eniten tarvitsevien asiakkaiden näkökulmasta. Lisäksi tulee vahvistaa e-ohjausosaamista. Toimiva palveluohjaus ja asiakkaan neuvonta ovat keskeinen valinnan
mahdollistaja. Niitä tarvitaan palvelunjärjestäjiltä sekä -tuottajilta. Sosiaalihuollon osalta ohjauksen suhde viranomaistyöhön on edelleen epäselvä, mutta keskiössä tulee olemaan sujuva yhteistyö palvelukokonaisuuden
rakentamisessa sekä asiakkaan että ammattilaisten näkökulmasta. Palveluohjauksen suhde viranomaistyöhön
edellyttää erityistä tarkastelua, kuten myös eri toimijoiden sujuva yhteenkokoaminen.
Edellä on kuvattu sosiaali- ja terveydenhuollon muutosta pääasiallisesti selvitystä varten tehtyihin haastatteluihin perustuen. Sosiaalialan tavoin myös varhaiskasvatusala on muuttunut ja muuttuu. Varhaiskasvatus on
siirtynyt kuntien opetus- ja sivistystoimen alaisuuteen. Varhaiskasvatuksessa keskeiseksi ovat nousseet laadunhallinnan kysymykset, kuten esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) toimeenpanon
arviointi ja varhaiskasvatuksen järjestäjien tukeminen laadunhallinnassa osoittavat. Digitalisaatio uudistaa
myös varhaiskasvatuksen työkäytäntöjä. Varhaiskasvatuksessa digitalisaatio merkitsee esimerkiksi digitaalisten työvälineiden käyttöönottoa ja robotiikan hyödyntämistä lapsiryhmän ohjaamisessa. Kasvatusyhteistyössä voidaan lisäksi hyödyntää e-ohjausta. Varhaiskasvatuksessa sosiaalialan ammattikorkeakoulutettujen
osaamisella on merkittävä rooli kaikista muutoksistakin huolimatta, esimerkiksi lasten erityisen tuen tarpeen
tunnistamisessa ja tukemisessa sekä perheiden tukemisessa.
Monialainen työskentely ja uudet osaamiskombinaatiot ovat avain muutoksen tuomiin tarpeisiin vastaamisessa
niin sosiaalialalla kuin varhaiskasvatuksessa. Monialainen osaaminen ja erilaisten osaamisten yhdistäminen
korostuvat. Monialaista ja erilaisten osaamisten yhdistämistä tarvitaan muun muassa asiakkuuksien hallintaan,
palveluohjaukseen, digitaalisuuteen, hyvinvointiteknologiaan, keinoälyyn ja robotiikkaan, muutoksen johtamiseen, palvelumuotoiluun, prosesseihin ja toimintakulttuureihin, hankintaosaamiseen sekä liiketoimintaan
liittyen. Näihin osaamisiin vastaamiseen tarvitaan sosiaali- ja terveysalan, humanistisen ja opetusalan sekä
tekniikan, kulttuurin ja liiketalousalan osaamisen yhdistämistä. Työelämän nopeat ja suhteellisen suuret muutokset haastavat päivittämään osaamista sujuvasti ja samalla kohdentamaan sitä ennakoivasti. (Haastattelut
2017.) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa esiin nousevat etenkin muuttuvat ja laajenevat tehtävänkuvat, joiden vaatimuksiin vastataan AMK- ja YAMK-tutkinnoilla sekä erikoistumis- ja täydennyskoulutuksella.
Sote-uudistuksen mukanaan tuomista muutoksista huolimatta tulevat sosionomit (AMK) työllistymään myös
tulevaisuudessa tehtäviin, joissa he ovat perinteisestikin työskennelleet varhaiskasvatus-, lastensuojelu- ja
kehitysvamma-aloilla. (Viinamäki 2010, 189.)
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tarve nousee muutostilanteessa vahvasti esille muun muassa uusien yhteistoiminnallisten hankkeiden ja kokeilujen kautta. TKI-toiminnalla voidaan tuottaa nopeasti ja
kustannustehokkaasti uutta arviointitietoa sosiaalialan kehittämisen ja päätöksenteon tueksi.
Sipilän hallituksen valmistelemassa sote-uudistuksessa tuodaan esiin sosiaali- ja terveysalan yhteistyö ja
vuorovaikutus. Yhteistyö ja vuorovaikutus sisältävät niin työn, oppimisen, tutkimuksen kuin kehittämisen ja
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maakunnissa yhteistyön sekä vuorovaikutuksen merkitys tulee olemaan tärkeä. Selvitystä varten kootuissa
asiantuntijahaastatteluissa korostettiin etenkin sairaanhoitajien ja sosionomien tiivistä yhteistyötä. Sosionomit
ovatkin jatkossa hyvinvoinnin koordinaattoreina kunnissa – tähän liittyvät ennalta ehkäisevä kuntoutusosaaminen ja sosiaalinen kuntoutus. Haastatteluissa korostettiin myös vahvaa eri tasoilla tarvittavaa johtamis- ja
esimiesosaamista. Organisaation tuottavuuden ja vaikuttavuuden noustessa yhä tärkeämmiksi tarvitaan perinteisen akateemisen tutkimuksen rinnalle innovaatioalustoja sekä vahvaa soveltavaa tutkimusta ja kehittämistä. (Haastattelut 2017.)

7.2 Ammattikorkeakoulujen sosiaaliala
vastaamassa tulevaisuuden haasteisiin
Sosiaalialan tehtävä yhteiskunnassa on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen,
syrjäytymisen ehkäiseminen, osallisuuden lisääminen sekä yhteisöjen voimaannutta-minen ja valtaistaminen.
Sosiaalihuollolla on erityinen rooli eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämisessä. Sosionomien tekemässä
työssä on olennaista tunnistaa asiakkaan elämäntilanne sekä hänen voimavaransa ja toimintakykynsä: keskeistä on ihmisten hyvinvoinnin, elämähallinnan ja toimintakyvyn edistäminen. Sosionomien erityisenä tehtävänä on tuntea palvelujärjestelmää ja sosiaaliturvajärjestelmää.
Sosionomin (AMK) työ on tavoitteellista vuorovaikutusta yksilöiden, perheiden, ryhmien ja yhteisö-jen hyvinvoinnin, arjen sujuvuuden, toimintakyvyn ja osallisuuden tukemiseksi. Keskeisintä työssä on vaativa palveluohjaus ja sosiaalipedagoginen työ. Sosionomi (AMK) koordinoi, järjestää, ohjaa ja arvioi toimintaa tavoitteellisen asiakasprosessin mukaisesti. Uuden sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalityöllä tarkoitetaan asiakas- ja
asiantuntijatyötä, jossa rakennetaan asiakkaan tarpeita vastaava sosiaalinen tuki ja palveluiden kokonaisuus
ja se sovitetaan yhteen muiden tarjoaman tuen kanssa. Sosionomit työskentelevät usein sosiaaliohjauksen
tehtävissä. Sosiaaliohjaus on lähellä asiakasta tapahtuvaa työtä, jonka intensiteetti määrittyy asiakkaan tarpeiden mukaan. Työssä arvioidaan palvelutarvetta ja palveluiden vaikuttavuutta yhdessä asiakkaan kanssa.
Sosiaaliohjauksessa tärkeää on asiakkaan motivointi, mikä tukee tavoitteellisen asiakasprosessin toteutumista. (Landgrén & Pesonen 2017.)
Ammattikorkeakouluissa tunnistetut tulevaisuuden osaamistarpeet (Kysely ammattikorkeakouluille 2017):
Substanssiosaaminen
•
•
•
•
•
•
•
•
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Oikeudellinen osaaminen ja lainsäädännön tunteminen (sosiaalialan lainsäädäntö,
työelämänlainsäädäntö)
Palvelujärjestelmäosaaminen, palvelutarpeen arviointi, palveluohjausosaaminen
Sosiaalinen kuntoutus, sosiaalinen osallisuus ja osallisuustyön edelleen vahvistaminen
Moniammatillinen yhteistyöosaaminen ja
palvelujen integrointi
Siiloutumisen purkaminen, ehkäisevän
työn merkityksen vahvistaminen
Digitaalisen asiakastyön menetelmäosaaminen, hyvinvointiteknologian ja sähköisten palveluiden hyödyntäminen
Hyvinvointiyrittäjyys ja hyvinvoinnin edistäminen kunnissa
Työskentely kouluissa: kuraattorit, oppilaanohjaus

Johtamis- ja kehittämisosaaminen
•
•
•
•

•
•

Asiakaslähtöisten palveluiden
kehittäminen ja palvelumuotoiluosaaminen
Vaikuttavuustiedon tuottaminen ja arviointi
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Lähijohtamisosaaminen ja
muuttuvat johtamisen tarpeet sosiaali- ja terveyspalveluissa
Sosiaalitalouden osaaminen,
yhteiskunnallinen vaikuttamisosaaminen
Kilpailutusosaaminen etenkin
YAMK-tasolla

Geneeriset taidot
•
•
•
•
•
•

Kohtaamis- ja vuorovaikutusosaaminen ja yhteisöllinen lähestymistapa asiakastyössä
Monikulttuurisuus osana sosiaalialan osaamista
Monialainen ja -ammatillinen
yhteistyö
Verkosto-osaaminen
Kieli- ja vuorovaikutusosaaminen
Digitalisaatio ja robotisaatio

Ammattikorkeakoulut ovat vastanneet tulevaan sosiaalialan muutokseen omissa koulutuksissaan monin eri
tavoin. Sosiaalialalla on suunnattu kehittämistoimintaa sosiaalihuoltolakimuutoksen, sote-järjestelmäuudistuksen, työnjaon muutosten ja uusien toimintamallien mukaisesti. Jatkuva vuoropuhelu ja monialainen
yhteistoiminta alueen työelämän edustajien kanssa mahdollistavat tapahtuvien muutosten huomioimisen
opetussuunnitelmissa. Samalla opinnollistamista työelämäyhteistyössä on lisätty.
Sosionomikoulutuksissa muutoksiin on vastattu kehittämällä innovatiivisia pedagogisia malleja ja menetelmiä ammatilliseen ongelmanratkaisuun, laaja-alaisen osaamisen rakentamiseen ja päätöksentekoon liittyvän
osaamisen vahvistamiseen. Opintoja, opintopolkuja, opinnäytetöitä ja projektiopintoja sekä TKI-toimintaa on
kohdennettu uudistusten, kärkihankkeiden ja alueellisten tarpeiden mukaisesti.
Kaiken keskiössä sosiaalialan kehityksessä ovat asiakaslähtöiset palvelut ja asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen. Siihen liittyvät digipalveluiden kehittäminen, sosionomien liiketoimintaosaaminen ja juridinen osaaminen sekä erityisryhmät ja niiden vaatima osaaminen, kuten palvelujärjestelmä- ja verkosto-osaaminen.
Sosiaalialan muuttuvassa toimintaympäristössä tarvitaan sekä laaja-alaista perusosaamista, että erityisosaamista. Toimintasektoreiden substanssiosaaminen (esim. varhaiskasvatus, lastensuojelu, aikuisten parissa
tehtävä työ, mielenterveystyö, päihdetyö, vanhustyö, vammaistyö) ja työmenetelmät luovat pohjan vahvalle
ammattitaidolle. Koulutuksessa korostuvat kokonaisvaltainen yhteiskuntapoliittinen sekä sosiaalitaloudellinen
osaaminen. Näihin liittyen ammattikorkeakouluille tehdyn kyselyn vastauksissa katsotaan, että TKI-toiminta
tulisi kytkeä nykyistä vahvemmin ammatillisiin kehittämistarpeisiin esimerkiksi opinnäytetöiden sekä hankkeiden kautta. Näin rakentuisi asiakas- ja käyttäjälähtöisiä kehittämismenetelmiä esimerkiksi palvelumuotoilua
hyödyntämällä. Kokonaisuutta tukisivat osallistavat ja työn vaikuttavuutta edistävät tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä raportointikäytäntöjen kehittäminen. (Kysely ammattikorkeakouluille 2017.)
Sosionomikoulutuksessa kehittämisen kohteita ovat palveluohjauksen ja digiosaamisen oppimismenetelmät,
kuten simulaatiopedagogiikka. Opintojen monimuotoistaminen, joustavoittaminen, erilaisten opintopolkujen
mahdollistaminen ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen tukevat tulevaisuuden ammattilaisten
osaamisen vahvistamista. Keskeisiä ovat osaamisen joustavuus ja elinikäisen oppimisen taidot. (Kysely ammattikorkeakouluille 2017.) Rakenteinen kirjaaminen sekä arviointi ovat tulossa vahvasti osaksi sosiaalihuoltoa ja varhaiskasvatuksessa keskiössä ovat pedagoginen havainnointi ja dokumentointi. Yleisesti sosiaalialan
koulutuksessa on varmistettava viestintä- ja raportointiosaaminen.
Sosiaalialan ammattietiikan merkitys korostuu yhteiskunnan muuttuessa. Tämä eettinen osaaminen tarkoittaa nimenomaan asiakkaan ihmisarvon puolustamista sekä asiakkaan oikeutta tehdä valintoja. Toisaalta
sosionomin tulee osata myös arvioida kriittisesti yhteiskunnallisia päätöksiä sekä omaa toimintaansa. (Hallikainen, Ikonen, Järveläinen, Kurki, Louhela, Piironen, Monto-Puusti, Uramo & Heikkinen 2017.) Sosiaalialan
koulutuksessa eettinen osaaminen ja valmius oman toiminnan sekä yhteiskunnan rakenteiden ja asiakastyön
arviointiin ovat perustavanlaatuisessa asemassa.
Sote-uudistuksen myötä asiakas valitsee yhä useammin palvelunsa, mikä johtaa kilpailutilanteeseen palveluiden tarjoajien kesken. Tämä edellyttää sosionomikoulutukselta yrittäjyyskoulutuksen (sisäinen ja ulkoinen
yrittäjyys) monipuolistamista. Sosiaalialan tutkinto-ohjelmassa on jo nyt mahdollista suunnitella ja valmistella
oman liiketoiminnan tai yrityksen käynnistämistä. Keskeistä on, mitä muutos vaatii asiantuntijatyöltä. Lisäksi
muutos korostaa hallintoa sosiaalialalla ja valinnanvapaus tuo tarpeen lisätä perustyöntekijöiden liiketoiminnallista ja yrittäjyyden osaamista.
Uusi työkulttuuri on haaste myös johtamiselle. Sosionomikoulutuksen YAMK-tutkinnot, jotka toteutetaan tiiviissä yhteydessä työelämän kanssa, vastaavat osaltaan työelämän nopeisiin muutoksiin ja uudistumisen syn-
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nyttämiin osaamistarpeisiin. Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (European Qualifications Framework,
EQF) pohjalle rakentuva kansallinen tutkintojen ja muiden oppimiskokonaisuuksien viitekehys asettaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vaativuustasolle 7 yhdessä yliopistossa suoritettavan maisterintutkinnon
kanssa. Tehokas vastaaminen työelämätarpeisiin edellyttää mainittujen tutkintojen tasaveroista kohtelua.
YAMK-tutkinnoissa tuleviin osaamistarpeisiin pyritään vastaamaan vahvistamalla erityisesti monialaisuutta,
digitaalista osaamista sekä liiketoiminta-, johtamis- ja kehittämisosaamista. Myös täydennys- ja erikoistumiskoulutustuotteita on kehitetty sote-uudistuksen tarpeet huomioiden.
Työelämään siirtyneiden AMK- tai YAMK-tutkinnon suorittaneiden palaute sosiaalialan koulutuksista korostaa ammatillisen korkeakoulutuksen vahvuuksia. Käytännönläheisyys, työelämäyhteydet, asiantuntijoiden
hyödyntäminen opetuksessa ja vuorovaikutuksellinen oppiminen koetaan toimiviksi ja niitä toivotaan lisää,
jotta osaaminen palvelisi mahdollisimman hyvin työelämälähtöisyyttä ja työelämässä tarvittavan osaamisen
muodostumista. (Landgrén & Pesonen 2017; Liite 11.)
Kuten tässä selvityksessä on tuotu esiin, on sekä perustutkintojen että ylempien ammattikorkeakoulututkintojen koulutuksen sisällöissä ja opetusmenetelmissä huomioitu muuttuvan toimintaympäristön tarpeet.
Tulevaisuutta koskien ovat TKI-toiminnan erityisinä sisältöinä asiakaslähtöisyys, ennaltaehkäisevä työ, palvelujärjestelmäosaaminen ja palveluohjaus, kuntoutus, sosiaalinen kuntoutus, moniammatillisuus ja -alaisuus,
digitaalisuus, älykkäät ratkaisut, palvelumuotoilu sekä yrittäjyys. Kohderyhminä ovat lapset ja perheet, varhaiskasvatus ja sivistystoimen sekä ennaltaehkäisevän työn rajapinta, aikuiset ja työikäiset, mielenterveystyö,
päihdetyö, ikäihmiset ja kotihoito, vammaistyö sekä monikulttuurisuus ja maahanmuuttajat.
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tulee haastamaan myös ammattikorkeakoulujen henkilöstön osaamisen. Tähän haasteeseen pyritään vastaamaan muun muassa ajankohtaisilla täydennyskoulutuksilla, organisaatioiden välisellä yhteistyöllä ja mentoroinnilla. Sosiaali- ja terveysalan substanssiosaamisen lisäksi ammattikorkeakouluilla onkin vahvaa osaamista henkilöstönsä osaamisen kehittämisessä – tämä osaaminen tulee
saada täysimääräisesti käyttöön. Lisäksi oppimisympäristöt, erilaiset simulaatiotilat ja modernit TKI-ympäristöt vahvistavat ammattikorkeakoulujen kyvykkyyttä reagoida sote-uudistuksen tarpeisiin. Moniammatillinen
työskentely, asiakaslähtöisyys ja innovatiivisuus ovat olleet kansainvälisen yhteistyön keskiössä. Tavoitteena
on varmistaa paremmat osaamisvalmiudet sekä opiskelijoille että opettajille.
Tulevissa sote-maakunnissa tutkimuslähtöinen kehittämistoiminta voidaan systeemitasolla viedä osaksi rakentuvaa kokonaisuutta. Ammattikorkeakoulut ovat yhdessä muiden kehittämis- ja tutkimustoimijoiden kanssa
osaltaan vastaamassa tähän: tutkimuksellinen kehittämistoiminta mahdollistaa työpaikkojen kehittämisen ja
maakunnat tarvitsevat puolestaan ajantasaista sekä tutkittua tietoa. Onkin tärkeää, että ammattikorkeakoulujen TKI-osaaminen tuodaan mahdollisimman pian mukaan sosiaali- ja terveystieteellisiin tutkimustoimikuntiin,
tutkimuksen arviointiryhmiin ja tutkimustoimintaan jaettavaan rahoitukseen.
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STM ja OKM:
yhteistyö
Maakunta:
systemaattinen ja tavoitteellinen
AMK-yhteistyö
AMK:
profiloituminen, mahdolliset uudet tutkinnot,
maakuntaa palveleva TKI
Uudet palvelun tarjoajat:
uusi sote-johtajuus, osaamisen kehittäminen,
ammattien uudet roolit

Kuvio 16. Ammattikorkeakoulujen rooli sote-uudistuksessa.

Sote-palvelujen kehittämiseksi tarvitaan tehokasta ja pitkäjänteistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Olisi perusteltua, etteivät maakunnat loisi uusia pieniä TKI-yksiköitä, vaan hyödyntäisivät tutkimuksessa vakiintuneita
toimijoita, kuten yliopistoja, ammattikorkeakouluja sekä tutkimuslaitoksia. Tulisikin rakentaa yhteisiä alueellisia
TKI-suunnitelmia, joiden suunnitteluun ja toteutukseen kunkin alueen TKI-toimijat osallistettaisiin. Jo esiteltyjen näkökohtien lisäksi tulisi sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa hyödyntää korkeakouluopiskelijoita.
Esimerkiksi harjoittelut, oppimis-, kehittämis- ja projektitehtävät sekä opinnäytetyöt tarjoavat erinomaisen
väylän saada kaikki osaaminen käyttöön.
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Ammattikorkeakoulujen osaaminen käyttöön
Kuvassa on esitetty sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ja
sitä tukevat YAMK-tutkinto-ohjelmat
• 1. Lappi: Lapin AMK: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan YAMK: Sosiaaliala, Terveyden edistäminen, Työelämän kehittäminen ja esimiestyö
• 2. Pohjois-Pohjanmaa: OAMK: Sosiaali- ja terveysalan YAMK: Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen
ja johtaminen
• 3. Keski-Pohjanmaa: Centria: Sosiaali- ja terveysalan YAMK: Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja
johtaminen
• 4. Pohjanmaa: VAMK: Sosiaali- ja terveysalan YAMK:
Kehittäminen ja johtaminen, Sairaanhoitaja, Sosionomi,
Terveydenhoitaja
• 4. Pohjanmaa: Novia: Social- och hälsovård högre
YH: Sjukskötare, Hälsovårdare, Socionom, Bioanalytiker, Barnmorska, Röntgenskötare
• 5. Etelä-Pohjanmaa: SeAMK: Sosiaali- ja
terveysalan YAMK: Kehittäminen ja johtaminen, Sosiaaliala
• 6. Pirkanmaa: TAMK: Sosiaali- ja terveysalan YAMK: Hyvinvointiteknologia, Kliininen asiantuntija, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, Sosiaaliala,
Terveyden edistäminen, Sosionomi
• 7. Satakunta: SAMK: Hyvinvointiteknologian
(YAMK). Sosiaali- ja terveysalan YAMK: Sosiaaliala, Terveyden
edistäminen, Vanhustyö, Kuntoutus
• 8. Varsinais-Suomi: TuAMK: Sosiaali- ja terveysalan YAMK:
Hyvinvointiteknologia, Kliininen asiantuntija, Kuntoutus, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, Sosiaaliala,
Terveyden edistäminen
• 9. Uusimaa: Arcada: Högre YH: Avancerad klinisk vård, Hälsofrämjande, Idrottsområdet, Rehabilitering, Social & hälsovård, Sociala området, Master, Global Health Care
• 9. Uusimaa: Diak: Sosiaali- ja terveysalan YAMK: Master,
Global Health Care, Diakonia ja kristillinen kasvatus, Johtamisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan palvelutuotannon
kehittäminen, Päihteet ja syrjäytyminen, Syrjäytymisvaarassa
olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tulkkaustoiminnan kehittäminen (YAMK)
• 9. Uusimaa: Haaga-Helia: Liikunnanohjaajan YAMK: Liikunta-alan kehittäminen ja johtaminen, Valmennus
• 9. Uusimaa: Humak: Tulkkaustoiminnan kehittäminen
(YAMK), Yhteisöpedagogi (YAMK)
• 9. Uusimaa: Laurea: Sosiaali- ja terveysalan YAMK: Sosiaalija terveysalan johtaminen, Kriisi- ja erityistilanteiden johtaminen, Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen,
Sosiaalialan ja rikosseuraamusalan johtaminen ja kehittäminen, Sosiaalisen kuntoutuksen ja terveyden edistämisen johtaminen ja kehittäminen

• 9. Uusimaa: Metropolia: Sosiaali- ja terveysalan YAMK: Emergency and Critical Care Nursing,
Health Business Management, Kliininen asiantuntija, Kuntoutus, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, Sosiaaliala
• 10. Kanta-Häme: HAMK: Sosiaali- ja terveysalan YAMK: Master's Degree in Social
and Health Care, Social and Health Care Development and Management, Kulttuuri- ja
taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, Kriisityö
• 11. Päijät-Häme: LAMK: Sosiaali- ja terveysalan YAMK: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen, Sosiaali- ja terveysalan
kehittäminen ja johtaminen, Sosiaali- ja
terveyspalvelujen digitalisaatio ja liiketoimintaosaaminen
• 12. Etelä-Karjala: Saimia: Sosiaali-ja
terveysalan YAMK: Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, Sosionomi, Uusyhteisöllisyys, Osallisuus ja
johtaminen
• 13. Pohjois-Karjala: Karelia: Sosiaali- ja terveysalan YAMK: Ikäosaaminen, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
• 14. Kymenlaakso: XAMK: Sosiaali- ja terveysalan YAMK: Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, Sosiaaliala, Terveyden
edistäminen, Kliininen asiantuntijuus
• 15. Etelä-Savo: XAMK: Yhteisöpedagogi (YAMK). Sosiaali- ja
terveysalan YAMK: Kliininen asiantuntija, Monikulttuurinen
asiantuntijuus, Monialainen toimintakyvyn edistäminen, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, Digitaalisuus
hyvinvoinnin edistäjänä
• 16. Pohjois-Savo: Savonia: Sosiaali- ja terveysalan YAMK:
Ensihoitaja, Kehittäminen ja johtaminen, Sosionomi, Bioanalyytikko/röntgenhoitaja kliininen asiantuntija, Hoitotyön kliininen asiantuntija
• 17. Keski-Suomi: JAMK: Sosiaali- ja terveysalan YAMK: Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, Kliininen
asiantuntija, Sosiaaliala, Terveyden edistäminen
18. Kainuu: KAMK: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan YAMK:
Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus, Sairaanhoitaja, Terveydenhoitaja
• Itsehallintoalue, jossa on yliopisto ja yliopistollinen keskussairaala sekä sote-alan AMK-koulutusta
• Itsehallintoalue, jossa on laajan päivystyksen sairaala ja sotealan AMK-koulutusta
• Itsehallintoalue, jossa on sote-alan AMK-koulutusta
Verkostoammattikorkeakoulut (Diak, Humak) toimivat useammalla paikkakunnalla.

Liite 3. Ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalalle painottuvat ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tutkinto-ohjelmat vuosina 2015–2017. Lähde: Vipunen.
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Sosionomi amk- ja YAMK-opiskelijat ja tutkinnot. Määrän kehitys
vuosina 2010-2016
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Liite 4. Tutkinto- ja opiskelijamäärän kehitys sosiaalialan AMK- ja YAMK-tutkinto-ohjelmissa vuosina 2010–2016. Lähde: Vipunen.
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Liite 5. Sosionomi (AMK) tutkintomäärät vuonna 2016. Yhteensä 1 930 tutkintoa. Lähde: Vipunen.
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Liite 6. Sosionomi (YAMK) tutkintomäärät vuonna 2016. Yhteensä 348 tutkintoa. Lähde: Vipunen.
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Sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen vuosi valmistumisen
jälkeen asuinmaakunnan mukaan vuosina 2010-2015
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Liite 7. Sosiaalityön ja -ohjauksen alan (AMK) -tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen vuosi valmistumisen jälkeen
asuinmaakunnan mukaan vuosina 2010-2015. Kuvaajassa on huomioitu sosionomi (AMK) sekä yhteisöpedagogi (AMK)
-tutkinnon suorittaneet. Yhteensä 11 817 henkilöä.
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Sosionomi (YAMK) -tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen vuosi valmistumisen
jälkeen asuinmaakunnan mukaan vuosina 2010-2015
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Liite 8. Sosiaalityön ja -ohjauksen alan (YAMK) -tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen vuosi valmistumisen jälkeen
asuinmaakunnan mukaan vuosina 2010-2015. Kuvaajassa on huomioitu sosionomi (YAMK) sekä yhteisöpedagogi (YAMK)
-tutkinnon suorittaneet. Yhteensä 1 281 henkilöä.
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Sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneet yrittäjinä 5 vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen, yhteensä 7 863 henkilöä, vuodet 2010-2014
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Liite 9. Sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneiden yrittäjien osuus kaikista valmistuneista viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Yhteensä tutkinnon suorittaneita 7 863 henkilöä vuosina 2010–2014. Lähde: Vipunen.
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Vastavalmistuneiden sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneiden
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Liite 10. Vastavalmistuneiden sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneiden tehtävänimikkeet työelämässä vuonna 2017.
Vastaajia 268. Lähde: Landgrén & Pesonen 2017.

Sosionomi (AMK) tai (YAMK) -tutkinnon suorittaneiden ehdotukset
sosionomiopintojen kehittämiseksi
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Liite 11. Sosiaalialalla opiskelleiden ehdotukset opintojen kehittämiseksi. Lähde: Landgrén & Pesonen 2017.
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