
Sosionomi (AMK)  
Tutkinnon laajuus 210 op ja kesto 3,5 vuotta  
 
Mitä tutkinnon suorittanut osaa?  
Sosionomi on sosiaalisen hyvinvointityön – ihmisten auttamisen ja tukemisen sekä ihmisen 
kasvun ja kehityksen edistämisen - asiantuntija. Sosionomi vahvistaa ihmisten arjessa 
selviytymistä ja ohjaa heitä tarvitsemiensa palvelujen piiriin sekä tuottaa palveluja. 
Sosionomi toimii palvelujen ja työn kehittäjänä eri asiakasryhmien kanssa.  
  
Sosionomi työskentelee eri-ikäisten ihmisten parissa. Sosionomina on mahdollisuus 
vaikuttaa ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin toteutumiseen, toimintakykyyn ja 
elämänlaatuun. Sosionomi edistää ihmisten välistä yhdenvertaisuutta ja sosiaalisen 
turvallisuuden toteutumista inhimillisellä ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. 
Sosionomi vahvistaa ihmisten osallisuutta yhteisöissä ja yhteiskunnassa ja vaikuttaa niiden 
toimivuuden rakentumiseen.  
  
Sosionomiopintojen perustana ovat sosiaalialan ammattikorkeakoulutukselle yhteisesti 
sovitut, valtakunnalliset osaamisalueet, joita ovat sosiaalialan eettinen osaaminen, 
asiakastyöosaaminen, palvelujärjestelmäosaaminen, kriittinen ja osallistava 
yhteiskuntaosaaminen, tutkimuksellinen kehittämisosaaminen sekä johtamisosaaminen. 
Opintojen sisällöt perustuvat erityisesti yhteiskunta- ja sosiaalitieteisiin. Niiden lisäksi 
opintojen sisällöissä korostuvat kasvatustieteellisen, psykologisen sekä kulttuuri-, liikunta- ja 
terveystieteellisen tiedon soveltaminen. Sosionomikoulutuksessa opiskellaan myös 
tiedonhankintaa, viestintää, kieliä, tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä johtamista ja 
yrittäjyyttä.  
  
Sosionomiopiskelija perehtyy opinnoissa sosiaalialan eri tehtäväalueilla tarvittavaan 
ammatilliseen osaamiseen. Opintojen tavoitteena on valmistaa luovia, reflektiotaidot 
omaavia, tiedostavia, omaa osaamistaan arvostavia ja ammatti-identiteetiltään vahvoja 
sosiaalialan ammattilaisia.  
 
Minkälaisia opetusmenetelmiä koulutuksessa käytetään?  
Opinnoissa korostuvat teorian ja käytännön yhdistäminen sekä tutkiva työote. Opintojen 
aikana sovelletaan teorioita ja tutkittua tietoa käytäntöön harjoitteluissa sekä projekti- ja 
kehittämistehtävissä. Opiskelija voi harjoitteluissa sekä projekti- ja kehittämistehtävissä 
syventää myös vuorovaikutus- ja ohjausosaamistaan, tutkivaa työotetta sekä sosiaalialan 
työtehtäviin liittyvää asiantuntijuuttaan.  
 
Minkälaisiin tehtäviin ja organisaatioihin tutkinnon suorittaneet työllistyvät?  
Sosionomitutkinnon suorittanut työskentelee Valviran laillistamana sosiaalihuollon 
ammattihenkilönä.  
  
Sosionomikoulutus valmistaa toimimaan sosiaalialan ammatillisen työn eri tehtäväalueilla. 
Koulutuksen sisällöt voivat rakentua kuitenkin ammattikorkeakoulujen painopistealueista 
riippuen hieman eri tavoin. Sosionomi voi työskennellä mm. varhaiskasvatuksen, perhetyön, 
lastensuojelun, nuorisotyön, koulujen hyvinvointityön, aikuissosiaalityön, 
rikosseuraamustyön, päihde-ja mielenterveystyön, vammaistyön, erityiskasvatuksen, 
vanhustyön tai monikulttuurisuustyön tehtävissä. 
  
Sosionomi voi työskennellä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla (esim. järjestöt). 
Tehtävänimikkeitä voivat olla esim. sosiaaliohjaaja, palveluohjaaja, palvelukoordinaattori, 
sosiaalipalveluohjaaja, lastenkodin ohjaaja, päihde- ja mielenterveysohjaaja ja 
varhaiskasvatuksen sosionomi. Osa sosionomeista työskentelee johtotehtävissä sosiaali-, 
kasvatus- ja kuntoutusalan yksiköissä, erityisesti laitosten tai osastojen sekä asumis- tai 



päivätoimintayksikköjen vastaavina ohjaajina tai esimiehinä.  
  
Tutkintoon on voinut sisällyttää varhaiskasvatuksen opettajan ja sosionomin kelpoisuuden 
edellyttämät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot (60 op). 
Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänimikkeet ja kelpoisuudet muuttuivat 1.9.2018 
voimaan tulleen uuden varhaiskasvatuslain myötä. Sosionomit eivät voi enää saada 
varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta vaan nimikkeenä heillä on varhaiskasvatuksen 
sosionomi. Siirtymäsäännösten mukaan lain voimaan tullessa sosionomiksi opiskeleva tai 
1.9.2019 mennessä ammattikorkeakouluun hyväksytty sosionomiopiskelija voi saada 
kelpoisuuden toimia sekä varhaiskasvatuksen opettajana että varhaiskasvatuksen 
sosionomina, mikäli valmistuu 31.7.2023 mennessä.  
 
 

Sosionomi (AMK) rikosseuraamus  
Tutkinnon laajuus 210 op ja kesto 3,5 vuotta  
Mitä tutkinnon suorittanut osaa?  
Rikosseuraamusalan sosionomikoulutuksen tavoitteena on kouluttaa ammatillisesti päteviä 
henkilöitä rikosseuraamusalan esimies-, asiantuntija- ja ohjaustehtäviin. 
Rikosseuraamusalan sosionomi huolehtii yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan turvallisuudesta 
sekä pitää yllä oikeudenmukaista, laillista ja turvallista seuraamusten täytäntöönpanoa. 
Rikosseuraamusalan keskeisenä tavoitteena on vähentää uusintarikollisuutta ja katkaista 
rikollisuutta ylläpitävä syrjäytymiskehitys. Rikosseuraamusalan ammattilaisen työn 
tavoitteena on hyvinvoinnin, osallisuuden sekä kuntoutumisen ja toimintakykyisyyden 
tukeminen sekä rikoksettoman elämäntavan ja yhteiskuntaan kiinnittymisen edistäminen.  
  
Rikosseuraamusalan sosionomin ydinosaaminen rakentuu seuraavista moduuleista: 
rikosseuraamusalan asiakastyö, rikosseuraamusjärjestelmä, rikollisuuteen vaikuttaminen, 
rikosseuraamusalan johtaminen ja kehittäminen sekä kehittämisosaaja ja työelämän 
uudistaja. Täydentävä osaaminen rakentuu kuntouttavan sosiaalityön, kuntoutuksen, päihde- 
ja mielenterveystyön, turvallisuuden kehittämisen sekä muista osaamista syventävistä 
moduuleista. Opintoihin sisältyy 45 opintopistettä työharjoittelua sosiaali- ja 
rikosseuraamusalan toimintaympäristöissä, kuten vankiloissa, 
yhdyskuntaseuraamustoimistoissa sekä kolmannen sektorin tai kuntien 
toimintaympäristöissä. 
  
Rikosseuraamusalan työssä korostuu vuorovaikutuksellisen ja ohjauksellisen asiakastyön 
osaaminen sekä rikollisuudesta irrottautumista tukeva työote. Työtä tehdään 
rikoksentekijöiden kanssa eri sosiaali- ja rikosseuraamusalan toimintaympäristöissä 
tukemalla rikoksetonta ja päihteetöntä elämää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 
Yhteistyötä ja kehittämistä tehdään monipuolisesti kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden 
kanssa, mikä mahdollistaa verkostoituvan työotteen jo opintojen aikana.   
 
Minkälaisia opetusmenetelmiä koulutuksessa käytetään?  
Rikosseuraamusalan sosionomiksi voi opiskella joko päivä- tai monimuotokoulutuksessa. 
Päivätoteutus sisältää päiväopiskelua ja verkko-opintoja. Monimuotokoulutus sisältää 
kontaktiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä opiskelua, ryhmätöitä, työharjoitteluja ja 
projekteja. Opiskelija voi suorittaa tutkintoon kuuluvia opintoja myös kansainvälisessä 
opiskelijavaihdossa, ja tutkinnon painottaminen kansainvälisyyteen on mahdollista myös eri 
opintojaksoissa ja projekteissa.  
 
Minkälaisiin tehtäviin ja organisaatioihin tutkinnon suorittaneet työllistyvät?  
Sosionomitutkinnon suorittanut työskentelee Valviran laillistamana sosiaalihuollon 
ammattihenkilönä.  



  
Laaja-alainen tutkinto mahdollistaa työllistymisen monipuolisiin työtehtäviin sosiaali- tai 
rikosseuraamusalalle. Tutkinnosta valmistunut voi työllistyä Rikosseuraamuslaitoksen 
yksiköihin, kuten vankiloihin ja yhdyskuntaseuraamustoimistoihin, sekä kolmannen sektorin 
tai kunnan toimipaikkoihin. Tehtävänimikkeitä voivat olla mm. rikosseuraamustyöntekijä, 
rikosseuraamusesimies, ohjaaja, erityisohjaaja, apulaisjohtaja, projektityöntekijä ja 
projektipäällikkö.  
  
Koulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky  
  
Lisätietoa rikosseuraamusalan sosionomin koulutuksista löydät 
ammattikorkeakoulujen verkkosivuilta ja Opintopolku.fi -palvelusta.  
 

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimintakyky
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimintakyky

