
Sosiaalialan AMK verkosto 

 

Sosiaaliohjauksen ja sosiaalisen kuntoutuksen verkostotyöryhmä 

 

Kokous 

 

Aika:  

maanantai 1.11.2021 klo 10–11.30 

Paikka:  

Teams 

Osallistujat:  
 

Arla Cederberg, Arcada amk 

Sari Järvenpää, Centria AMK 

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

Marja Katisko, Diakonia AMK (pois)  

Sirpa Ylikeralä, Hämeen AMK (pois) 

Tuija Ketola, Jyväskylän AMK (pois) 

Tarja Tapio, Jyväskylän AMK (pois) 

Seija Nissinen, Kaakkois-Suomen AMK 

Tuomo Paakkonen, Kaakkois-Suomen AMK (pois) 

Sanna Nurmiainen, Lab amk 

Heli Määttänen, Metropolia amk (pois) 

Katja Ihamäki, Metropolia amk 

Nadja Suomela, Novia amk 

Harriet Tervonen, Oulun amk  

Tuula Niskanen, Savonia amk (pois) 

Tua Niemelä, Seinäjoen amk 

Anne Merta, Turun amk (pois) 

Heidi Blom, Vaasan amk 

 

Kokouksen yhteydessä naputellut muistiinpanot 

 

 

1. Tervetuloa 

 

Tervetuloa mukaan yhteiseen työskentelyyn! (Osallistujat edellä) 

 

 

2. Sosiaaliohjauksen ja sosiaalisen kuntoutuksen sisällöt ammattikorkeakoulun 

sosionomikoulutuksen opetussuunnitelmassa 

 

Puheenvuorot (noin 10 min.) 

 



1. Diakonia AMK (Jari H.) 

2. LAB AMK (Sanna N.) 

3. Metropolia AMK (Katja I.) 

4. Novia AMK (Nadja S.) 

5. Vaasan AMK (Heidi B.) 

 

Kuultiin viisi esitystä sosiaaliohjauksesta ja sosiaalisen kuntoutuksen sisällöistä so-

sionomikoulutuksen opetussuunnitelmassa. Esitysmateriaaleja (PowerPoint, Word 

tms. (Diak, LAB, Novia, Vaasa)) on tallennettu sosiaaliohjauksen ja sosiaalisen kun-

toutuksen verkostotyöryhmän Teamsin. Esityksiä pidettin myös ”suullisesti”. 

 

- Metropolia Ammattikorkeakoulussa sosiaaliohjaus on läpileikkaava aihe, jota kä-

sitellään eri opintojaksoilla, vaikka se ei ilmene opintojaksojen nimissä. Sosiaali-

nen kuntoutus on myös mukana eri opintojaksojen sisällöissä, vaikka sekään ei 

ilmene opintojakso nimessä tms. Vastaavasti sosiaaliohjaus ja sosiaalinen kuntu-

tus on harjoitteluissa läpileikkaavana teemana.       

 

Keskustelua käytiin muun muassa seuraavista teemoista: 

 

- Sosiaaliohjauksen ja sosiaalisen kuntoutuksen sisältö tulisi kirkastaa (termien si-

sältö), jotta ne voidaan selkeämmin kirjata myös sosionomikoulutuksen opintojak-

sojen tavoitteisiin ja sisältöihin. 

- Kysyttiin tuleeko tai onko ”hyvä”, jos sosionomikoulutuksen opetussuunnitelman 

opintojaksojen ja / tai harjoittelun nimissä (otsikkotalossa) on esillä sosiaaliohjaus 

ja sosiaalinen kuntoutus? 

- Vanhustyön ja vammaistyön osaamissisältöjä sosionomiopiskelijat valitsevat vä-

hän opintoihinsa. Miten ammattikorkeakoulut voisivat yhdessä tuoda sosiono-

miopiskelijoille esiin näiden merkitystä ja työmahdollisuuksia? 

- Voisiko DigiCampukseen (Campus Online) tuoda opintojaksoja sosiaaliohjauk-

sesta ja sosiaalisesta kuntoutuksesta, jolloin opiskelija voisi täydentää ja syventää 

tarvittaessa näistä teemoista osaamistaan? 

 

 

3. Yhteisjulkaisu sosionomin (AMK) osaamisesta ja työelämään sijoittumisesta – 

alustava lähetekeskustelu  

 

 

Ammattikorkeakoulujen sosiaalialan verkoston työvaliokunnassa ja ns. koulutusjoh-

don tapaamisessa 28.9.2021 on käyty keskustelua julkaisun tekemisestä sosionomin 

(AMK) osaamisesta ja työelämään sijoittumisesta. Kirjoittaisitko artikkelin sosionomin 

(AMK) osaamisesta ja / tai työelämään sijoittumisesta sosiaaliohjauksen tai sosiaali-

sen kuntoutuksen tai esimerkiksi aikuisten parissa tehtävän työn (aikuissosiaalityö ja 

-ohjaus), vammaisten parissa tehtävän työn tai seniorien ja vanhusten parissa tehtä-

vän työn näkökulmasta. Mikäli toimeen tartutaan, valmisteellaan julkaisu vuoden 



2022 aikana. Käydään lähetekeskustelu asiasta (ammattikorkeakoulujen sosiaalialan 

verkoston työvaliokunnan kokous 9.11.2021).  

 

- Julkaisulle on varmasti tarvetta, mutta onko mahdollisuutta kirjoittamiseen (onko 

työaikaa kirjoittamiseen)? 

- Artikkelinen ”tyyli”: voisi olla pohdintaa, ihmettelyä … … kuvailua ja reflektointia 

(sosionomitutkinnon suorittaneen osaaminen ja sen käyttö hyvinvontialueilla ta-

pahtuvassa työssä yms.). 

- Hankkeita, jotka voisivat ”taustoittaa” artikkeleja: 

o Etelä-Savo ja Kainuu: Rakenteellisen sosiaalityön -hanke 

- Julkaisu ja artikkeli ä ”hautumaan”; palataan asiaan joulukuun kokouksessa. 

 

 

4. Tiedoksi asiat 

 

Osaamista kuntoutukseen koulutussymposium 16.11.2021 (verkkotapahtuma) / Jy-

väskylän ammattikorkeakoulu, lisätiedot: https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/vahvuusalat/monialai-

nen_kuntoutus/kuntoutusinstituutti/ajankohtaista/osaamista-kuntoutukseen-koulutussymposium-16.11.-klo-9-12.-tervetuloa-mu-

kaan/ 

 

Näkökulmia erityissosiaaliohjaukseen webinaari 17.11.2021 / Turun ammattikorkea-

koulu, lisätiedot: https://www.turkuamk.fi/fi/tapahtumat/1039/nakokulmia-erityissosiaaliohjaukseen/ 

 

5. Muut asiat 

 

Muita asioita ei ollut. 

 

 

6. Seuraava kokous 

 

Keskiviikko 1.12.2021 klo 10–11.30 

Puheenvuorot opetussuunnitelman perusteella  

1. Arcada AMK (Arja C.) 

2. Centria AMK (Sari J.) 

3. Hämeen AMK (Sirpa Y.) 

4. Jyväskylän AMK (Tarja T.) 

5. Oulun AMK (Harriet T.) 

6. Savonia AMK (Tuula N.) 

7. Seinäjoen AMK (Tua N.) 

8. Turun AMK (Anne M.) 

9. Xamk (Seija N.) 

 

Vuoden 2022 kokouksista sovitaan joulukuun kokouksessa (1.12.2021) tai Duudlen 

avulla. 

Hyvää marraskuun jatkoa!    


