
Sosiaalialan AMK verkosto 

 

Sosiaaliohjauksen ja sosiaalisen kuntoutuksen verkostoryhmä 

 

Järjestäytymiskokous 

 

Aika:  

torstai 2.9.2021 klo 12–13.15 

Paikka:  

Teams 

Osallistujat:  
 

Jari Helminen, Diakonia AMK (pj./siht.) 

Marja Katisko, Diakonia AMK (poissa) 

Sirpa Ylikeralä, Hämeen AMK 

Tuija Ketola, Jyväskylän AMK 

Tarja Tapio, Jyväskylän AMK 

Seija Nissinen, Kaakkois-Suomen AMK 

Tuomo Paakkonen, Kaakkois-Suomen AMK 

Sanna Nurmiainen, Lab amk 

Heli Määttänen, Metropolia amk (pois) 

Katja Ihamäki, Metropolia amk (pois) 

Harriet Tervonen, Oulun amk  

Tuula Niskanen, Savonia amk 

Tua Niemelä, Seinäjoen amk 

Anne Merta, Turun amk 

Heidi Blom, Vaasan amk 

Nadja Suomela, Novia amk (pois) 

Arla Cederberg, Arcada amk 

 

1. Tervetuloa (esittäytyminen) 

 

Jari toivotti osallistujat tervetulleiksi. Hän kertoi sosiaaliohjauksen ja sosiaalisen kun-

toutuksen verkostoryhmän toiminnan käynnistämisen taustoista. Kokoukseen osal-

listujat esittäytyvät. 

 

 

2. Sosiaaliohjauksen ja sosiaalisen kuntoutuksen verkostotyöryhmän toiminnan 

tavoitteet 

 

Keskusteltiin sosiaaliohjauksen ja sosiaalisen kuntoutuksen verkostoryhmän toimin-

nan tavoitteista. Syyslukukauden 2021 aikana toiminta keskittyy koulutustoiminnan 

alueella. Seuraava askel on, että tarkastelemme yhdessä, miten sosiaaliohjaus ja 

sosiaalinen kuntoutus ilmenee eri ammattikorkeakoulujen sosionomi (AMK) tutkinnon 



opetussuunnitelmassa. Seuraavaksi on otteita käydystä keskustelusta (ks. myös 

kohta seuraava kokous).  

 

Yleistä / taustoittavaa 

- ymmärrystä sosiaalisesta ja sen merkityksestä tulee kirkastaa niin sosiaaliohjauk-

sen ja sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmasta 

o sosiaalisen ”puolustaminen” myös ammattikorkeakoulujen kentässä sekä 

sosiaali- ja terveysalalla 

- tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen (hyvinvointikeskuksen) näkökul-

masta sosiaaliohjausta on tärkeää tarkastella (sosiaaliohjaus >< sosiaalityö, so-

siaaliohjaus >< palveluohjaus jne.) 

o sosiaaliohjauksen käsitteen ja työkäytäntöjen sekä -menetelmien jäsentä-

minen on merkittävää suhteessa sosiaalihuollon kokonaisuuteen ja sen ke-

hittämiseen 

o sosiaaliohjauksen ja palveluohjauksen suhde edellyttää selkeyttämistä ja 

jäsentämistä 

o ohjausosaamisen, erityisesti sosiaalisen ohjauksen osaamisen, kehittämi-

nen on merkittävää 

o digi -näkökulma tulee huomioida ohjaustoiminnassa ja sen osaamisessa  

- sosiaalisen kuntoutuksen teema on merkittävä 

o Sosiaalinen kuntoutus nivoutuu mm. työllisyyden edistämiseen ja ”aktivoin-

tiin” sekä maahanmuuttajatyön (kotoutumisen) kysymyksiin 

o sosiaalinen kuntoutus (kuntoisuus ja toiminta- sekä työkyky) on esillä sosi-

aalialan työn eri työalueilla 

- sosiaalinen kuntoutus tulee nähdä laaja-alaisesti (kuntoutuksen eri osa-alueet) 

 

Sosionomi AMK tutkinto 

- Keskittyminen verkostoryhmässä koulutuksen kysymyksiin: sosiaalisen (sosiaa-

liohjauksen ja sosiaalisen kuntoutuksen) kirkastaminen ja vahvistaminen ja ”pai-

kan” täsmentäminen monialaisessa ja -ammatillisessa koulutustoiminnassa sekä 

monialaisessa ja-ammatillisessa työssä 

o Sosiaalialan ammattikorkeakoulutettujen tulee tunnistaa oman osaami-

sensa ja asiantuntijuutensa vahvuudet ja tuoda erityinen osaamisensa mo-

nialaiseen ja -ammatilliseen työhön 

- Toimenpiteitä 

o Miten sosiaaliohjaus ja sosiaalinen kuntoutus on sosionomi (AMK) tutkin-

non opetussuunnitelmissa, opetussuunnitelmien tavoitteissa ja sisällöissä: 

opintojaksot ja niiden osaamistavoitteet ja -sisällöt (lähtötilanteen analy-

sointia) 

▪ ”Pulma”, jota lähdetään ratkaisemaan: Sosiaaliohjaus ja sosiaalinen 

kuntoutus liudentuvat sosionomi (AMK) tutkinnon opetussuunnitel-

man eri opintojaksoihin ja niiden osaamistavoitteisiin ja -sisältöihin; 

sosiaaliohjaus ja sosiaalinen kuntoutus ei ole riittävän selkeästi 

esillä 



▪ Seuraava askel: Verkostoryhmässä mukana olevat ammattikor-

keakoulut pitävät seuraavissa yhteiskokouksissa tiiviin esityksen 

siitä, miten sosiaaliohjaus ja sosiaalinen kuntoutus on sosionomi 

(AMK) tutkinnon opetussuunnitelmassa (kaksi seuraavaa kokousta, 

2 x 1,5h) 

 

Erikoistumiskoulutukset 

- Tarvetta on yhdessä kehittää erikoistumiskoulutuksia, esimerkiksi asiakas- ja pal-

veluohjauksen erikoistumiskoulutuksen jatkokehittäminen 

 

TKI-toiminta 

- Ammattikorkeakoulut (13 ammattikorkeakoulua) on käynnistänyt tutkimushank-

keen valmistelun sosiaaliohjauksen teemasta (tavoitteena tutkimushanke-esityk-

sen tekeminen STM:n yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen ohjelmaan: 

https://stm.fi/sosiaalityon-yliopistotasoisen-tutkimuksen-valtionavustus) 

 

 

3. Sosiaaliohjauksen ja sosiaalisen kuntoutuksen verkostotyöryhmän järjestäy-

tyminen 

 

Sovittiin, että Jari toimii verkostotyöryhmän kokoonkutsujana (yhteiskokousten järjes-

täminen). Muutoin verkostotyöryhmän toiminta on ”yhteistoiminnallista”.  

 

 

4. Tiedoksi asiat 

 

- Ammattikorkeakoulujen sosiaalialan verkoston työvaliokunnan ja ammattikorkea-

koulujen nimeämien yhteyshenkilöiden tms. kokous on 28.9.2021 klo 10–15 . So-

siaaliohjauksen ja sosiaalisen kuntoutuksen verkostotyöryhmän esitykset viedään 

tiedoksi ja käsittelyyn edellä mainittuun kokoukseen, jotta ne voidaan ottaa huo-

mioon ammattikorkeakoulujen toiminnassa.   

 

 

5. Muut asiat 

 

Muita asioita ei ollut. 

 

6. Seuraava kokous 

 

- Seuraavista kokousajat kartoitetaan Doodlella: 
https://doodle.com/poll/f33ka7g4v57m5m3n?utm_source=poll&utm_medium=link 

- Syyslukukauden 2021 aikana pyritään järjestämään kaksi kokousta: ensimmäi-

nen lokakuussa ja toinen marras- ja joulukuussa 

- Kokoukset pidetään Teamsissä 



- Kokousten teemana on sosiaaliohjauksen ja sosiaalisen kuntoutuksen osaamis-

tavoitteet ja -sisällöt sosionomi (AMK) tutkinnossa 

- Ammattikorkeakoulut pitävät puheenvuorot seuraavasti (noin 10 min. / ammatti-

korkeakoulu) 

Aikataulu ja puheenvuorot Doodle -kyselyn perusteella 9.9.2021 

o Ensimmäinen kokous: maanantai 1.11.2021 klo 10–11.30 

1. Diakonia AMK (Jari H.) 

2. Metropolia AMK (Katja I.) 

3. Novia AMK (Nadja S.) 

4. Turun AMK (Anne M.) 

5. Vaasan AMK (Heidi B.) 

6. LAB AMK (lähettäkää sähköpostia Jarille, jos pääsette mukaan) 

7. Savonia AMK (lähettäkää sähköpostia Jarille, jos pääsette mukaan) 

8. Seinäjoen AMK (lähettäkää sähköpostia Jarille, jos pääsette mukaan) 

o Toinen kokous: keskiviikko 1.12.2021 klo 10–11.30  

9. Arcada AMK (Arja C.) 

10. Hämeen AMK (Sirpa Y.) 

11. Jyväskylän AMK (Tarja T.) 

12. Oulun AMK (Harriet T.) 

13. Seinäjoen AMK (Tua N.) 

14. Xamk (Seija N.) 

15. LAB AMK (lähettäkää sähköpostia Jarille, jos pääsette mukaan) 

16. Savonia AMK (lähettäkää sähköpostia Jarille, jos pääsette mukaan) 

 

 

KIITOS YHTEISESTÄ TYÖSKENTELYSTÄ!  

HYVÄÄ LUKUOVUOTTA 2021–2022! 

 

 

 

 
 

 

 



    


