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The theme of this thesis was brought up by the degree programme of social services of 
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elor of Social Services education in Ylivieska" that was done in 2009. The purpose of the 

publication is to give a clearer picture of the working places and the varied expertise of 

Bachelors of Social Services.  
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ences, Ylivieska unit. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyöni aihe nousi Centria-ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutus-

ohjelman toiveesta päivittää julkaisu, joka on tehty osana sosionomien (AMK) pro-

jektityön opintoja vuonna 2009. "Sosionomi (AMK) koulutusta Ylivieskassa" -

julkaisuun on kerätty Ylivieskasta valmistuneiden sosionomien (AMK) urapolku-

kertomuksia opiskelusta nykyhetkeen. Lähes kaikki aloittaneet vuosikurssit ovat 

julkaisussa edustettuna. 

 

Vaikka sosionomi (AMK) koulutusta onkin järjestetty jo vuodesta 1992 lähtien, on 

monille siltikin epäselvää mitä sosionomi (AMK) oikeastaan työssään tekee. Itse 

olen ainakin koulutukseni aikana huomannut vastaavani todella usein kysymyk-

siin: "Mitä ne sosionomit oikein ovat? Missä he sitten voivat työskennellä?". Olen 

yrittänyt antaa selityksiä ja esimerkkejä, mutta kattavaa vastausta minullakaan ei 

ole ollut tarjota.  

 

"Sosionomi (AMK) koulutusta Ylivieskassa" ja tämän projektin tuloksena syntynyt 

uusi julkaisu "Sosionomikoulutusta Ylivieskassa - 21 sosionomin (AMK) uratari-

naa" antavat esimerkkejä sosionomeista (AMK) ja heidän hyvinkin erilaisista työ-

nimikkeistään, työpaikoistaan ja -tehtävistään. Julkaisut voivat olla apuna selven-

tämässä sosionomien (AMK) moninaista työkenttää. Esimerkiksi sosionomi 

(AMK) koulutusta miettivän on helpompi lähteä koulutukseen kun hän tietää mi-

hin koulusta oikeastaan valmistuu. 
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2 TYÖN LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Opinnäytetyöni pohjana toimii sosionomi (AMK) opiskelijoiden projektityön tu-

loksena syntynyt julkaisu "Sosionomi (AMK) koulutusta Ylivieskassa" (2009), joka 

sisältää 21 tarinaa Ylivieskasta valmistuneilta sosionomeilta (AMK) sekä alan 

opiskelijoilta. Tarinat ovat kertomuksia henkilöiden urasta tai opiskelusta ja nii-

den tarkoituksena on tuoda ilmi sosionomin (AMK) laajaa osaamista. (Savolainen 

2009, 4-5.)  

 

Julkaisu on osa alumnitoimintaa. Alumnitoiminnalla tarkoitetaan yhteistyötä ja 

toimintaa korkeakoulujen ja korkeakoulusta valmistuneiden eli alumnien välillä. 

Alumnitoiminnan avulla korkeakoulu voi edistää omaa asemaansa ja tehtäväänsä 

sekä luoda ja ylläpitää työelämäyhteistyötä sekä aluekehitystä. Alumnit ovat tär-

keässä asemassa mietittäessä koulutuksen soveltuvuutta työelämään. Koulutuk-

sen kehittämisen kannalta on tärkeä saada valmistuneilta palautetta ja tietoa hei-

dän sijoittumisestaan työelämään. Alumnit ovat ammattikorkeakoululle tärkeitä 

myös markkinoinnin kannalta. He vievät koulusta saamansa osaamisen työelä-

mään ja näin ollen ikään kuin mainostavat millaista oppia koulusta ovat saaneet. 

(Hohenthal, Lapiolahti, Sipola & Väyrynen 2012, 37.) 

 

Aiemmassa julkaisussa (2009) on edustettuna jokainen Ylivieskassa aloittanut so-

sionomi (AMK) opiskelijaryhmä vuodesta 1996 vuoteen 2009. Näin on pyritty 

tuomaan jokaisen ryhmän ääni kuuluviin. Uuteen päivitettyyn versioon on pyritty 

saamaan mukaan sosionomeja (AMK) mahdollisimman monesta eri sosionomin 

(AMK) ammatista ja pääpaino on siinä, että saataisiin tuotua ihmisten tietoisuu-

teen sosionomin (AMK) laaja työkenttä, työnkuva ja osaaminen.  
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Työssäni kuvaan sosionomi (AMK) koulutuksen kehittymistä yleisesti sekä koko 

maassa että Ylivieskassa.  Lisäksi teoriataustassani käyn läpi sosionomin (AMK) 

uraan liittyviä asioita sekä sosionomin (AMK) osaamista. 

 

Opinnäytetyön kriteereitä ovat asiasisällön sopivuus kohderyhmälle, käytettä-

vyys, houkuttelevuus, selkeys, informatiivisuus ja johdonmukaisuus (Vilkka & 

Airaksinen 2003, 53). Nämä tulivat ilmi keskustellessani julkaisun teosta ja sen 

tavoitteista Centria-ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman edusta-

jan kanssa.  

 

 

2.1 Projekti opinnäytetyönä 

 

Ammattikorkeakoulussa voidaan tehdä kahdenlaisia opinnäytetöitä: tutkimuksel-

lisia ja toiminnallisia. Opinnäytetyöni edustaa jälkimmäistä. Toiminnallisessa 

opinnäytetyössä pyritään ohjeistamaan, opastamaan tai järkeistämään tai järjestä-

mään toimintaa. Opinnäytetyö koostuu tällöin käytännön toteutuksesta ja sen ra-

portoinnista. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) 

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä tutkimuskäytäntöjä käytetään väljemmin kuin 

tutkimuksellisessa opinnäytetyössä. Tutkimusten tekeminen ei ole välttämätöntä 

toiminnallisessa opinnäytetyössä, mutta perustason tutkimuskäytäntöjä voidaan 

käyttää. Tämä tarkoittaa sitä, että laadullisen tutkimuksen aineiston keräämiseen 

käytetään lomake- tai teemahaastattelua ja tutkimusaineisto kerätään postitse, pu-

helimitse tai kasvotusten. Teemahaastattelulla tarkoitetaan haastattelua, jossa ai-

healueet eli teemat ovat tiedossa, mutta kysymyksillä ei ole tarkkaa muotoa ja jär-

jestystä. Aineistoa käytetään opinnäytetyössä päättelyn ja argumentoinnin tukena. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008, 203; Vilkka & Airaksinen 2003, 56-58.)  
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Opinnäytetyössäni olen käyttänyt teemahaastattelua ja suurimman osan haastatte-

luista olen tehnyt kasvotusten. Osa haastatteluista on toteutettu sähköposti-

kyselyin ja puhelimitse. Haastattelukysymykset ovat olleet avoimia ja ne on mie-

titty yksilöllisesti kunkin henkilön kohdalla, jotta tarinoille löytyisi hieman erilai-

sia näkökulmia. Kaikki haastatellut eivät siis ole vastanneet samoihin kysymyk-

siin. Avoimilla kysymyksillä tarkoitetaan kysymyksiä, joihin ei ole vastausvaihto-

ehtoja vaan vastaaja saa kertoa vastauksensa omin sanoin (Hirsjärvi ym. 2008, 

196). Alkuun mietityt kysymykset ovat saattaneet haastattelutilanteessa osin 

muuttuakin. Kyselyä mietittäessä olen pyrkinyt tekemään lyhyitä, spesifisiä ky-

symyksiä. Spesifiset kysymykset ovat yleisellä tasolla olevia kysymyksiä, jossa ei 

ole tarkkaa rajausta (Hirsjärvi ym. 2008, 197). Esimerkkejä haastatteluissa ja kyse-

lyissä käytetyistä kysymyksistä löytyy liitteestä (LIITE 1). 

 

Laadullista tutkimusmenetelmää käytetään silloin kun tarkoituksena on aiheen 

kokonaisvaltainen ymmärtäminen. Lähtökohtana on ihmisten toiminnan taustalla 

olevien uskomusten, halujen, käsitysten ja ihanteiden ymmärtäminen. Laadullis-

ten opinnäytetöiden aineiston tulee olla monipuolista ja vastata sisällöllisiin ta-

voitteisiin ja kohderyhmän tarpeisiin. Aineistoa ei tarvitse välttämättä analysoida, 

vaan sitä voidaan käyttää lähteenä. Litteroinnin ei tarvitse toiminnallisessa opin-

näytetyössä olla yhtä täsmällistä kuin tutkimuksellisessa opinnäytetyössä, vaan 

litteroinnissa kiinnitetään huomiota sisällön tuottamiseen tarvittavaan ja kohde-

ryhmälle soveltuvaan tietoon. (Vilkka & Airaksinen 2003, 63-64.)  

 

Työni tarkoituksena on selventää sosionomin (AMK) laajaa työnkuvaa ja osaamis-

ta sosiaalialan työkentällä sekä tuoda se paremmin ihmisten tietoon. Julkaisun 

tarinat on kirjoitettu valmistuneiden sosionomien (AMK) kertoman pohjalta. Ker-

tomisen tukena ovat olleet valmiiksi laaditut avoimet kysymykset. Lähes kaikki 

kasvotusten tehdyt haastattelut olen nauhoittanut ja myöhemmin kirjoittanut au-

ki. Litteroinnissa olen kiinnittänyt huomiota nimenomaan siihen, mitkä asiat ovat 
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julkaisun teon kannalta olennaisia. Kaikkia kertomaa en siis aina ole kirjoittanut 

auki. Opinnäytetyössäni haastatteluin kerättyä aineistoa ei ole analysoitu, vaan 

sitä käytetään sellaisenaan tuomaan tietoa sosionomin (AMK) työstä ja osaamises-

ta. Jokainen julkaisun tarina on sen päähenkilön käsitys omasta työstään ja osaa-

misestaan, eikä sitä voida yleistää koskemaan kaikkia samalla alalla olevia sosio-

nomeja (AMK). 

 

Projekti on prosessi, joka kestää tietyn aikaa. Siinä on tavoite, jota kohti edetään 

suunnittelun ja väliraporttien kautta loppuun. Loppuraportissa näkyy projektin 

vaiheet, laatu, tiedon hankinnan ja käsittelyn tavat, ongelmanratkaisu sekä arvi-

ointi. (Vilkka & Airaksinen 2003, 48-49.) Opinnäytetyöprosessiani on ohjannut ta-

voite saada tietoa Ylivieskasta valmistuneiden sosionomien (AMK) työstä ja 

osaamisesta. Projekti alkoi tammikuussa 2014 ja kesti lokakuulle 2014 saakka. Tä-

nä aikana tapahtui projektin suunnittelu, toteutus ja arviointi. Toteutusvaiheessa 

tein limittäin montaa eri toteutuksen vaihetta: valmistuneiden sosionomien 

(AMK) tavoittelua sekä sähköpostitse että puhelimitse, haastatteluiden sopimista 

ja haastatteluita, litterointia, tarinoiden kirjoittamista ja tarkastettavaksi laittamista 

sekä yhteydenpitoa työparini sekä ohjaavan opettajani kanssa. Aikataulujen yh-

teensovittaminen oli välillä työssäni suurena haasteena, mutta lopulta sain kuiten-

kin sovittua haastattelut yhteensä 23 valmistuneen sosionomin (AMK) kanssa. 

Näiden haastatteluiden pohjalta kirjoitettiin julkaisuun 21 sosionomin (AMK) ura-

tarinaa. 

 

Projektimuotoisia opinnäytetöitä tehdään usein parityönä tai ryhmissä. Työstä on 

kuitenkin selkeästi pystyttävä osoittamaan työnjako. Oman ammatillisen kasvun 

vuoksi on tärkeää, että voi tarkastella omaa toimintaansa ja osaamistaan. (Vilkka 

& Airaksinen 2003, 56.) Opinnäytetyöprojektissani minulla on ollut työparinani 

mediatekniikan opiskelija Irina Lensu, joka on vastannut julkaisun taitosta ja valo-

kuvauksesta. Koska olemme eri koulutusalojen opiskelijoita, on työnjakomme jo 
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senkin pohjalta ollut hyvin selkeä. Minun tehtävänäni projektissa on ollut koota ja 

kirjoittaa tekstit tulevaan julkaisuun sekä olla yhdyshenkilönä haastateltujen ja 

työparini välillä esimerkiksi valokuvauksia sovittaessa. Yhteydenpitoa työparini 

kanssa on ollut paljon puolin ja toisin ja mietityttävistä asioista ollaan keskusteltu 

paljon sekä kahdestaan että ohjaavien opettajiemmekin kanssa.  

 

 

2.2 Yhteistyökumppanina Centria-ammattikorkeakoulu 

 

Centria-ammattikorkeakoululla on kolme kampusta: Kokkolassa, Ylivieskassa ja 

Pietarsaaressa. Koulutustarjontaan kuuluu tekniikkaa, liiketaloutta, kulttuurialaa, 

humanistista ja kasvatusalaa sekä sosiaali- ja terveysalaa. Opetuskielinä ovat suo-

mi, ruotsi ja englanti. (Centria-ammattikorkeakoulu 2014a.) 

 

Centria-ammattikorkeakoulun arvoja ovat avoimuus, vastuullisuus ja uudistusha-

kuisuus. Missiona on Botnia-alueen hyvinvoinnin, kehittymisen ja kilpailukyvyn 

edistäminen. Centria-ammattikorkeakoulussa erityisen tärkeänä pidetään työelä-

mälähtöisyyttä ja turvallisuutta. Toiminnan tarkoituksena on tukea aluekehitystä 

luoden uutta tietoa, teknologiaa ja osaamista. Painoaloikseen vuoteen 2020 saakka 

Centria-ammattikorkeakoulu on määrittänyt teollisuusprosessien ja tuotantotek-

nologioiden kehittämisen, tietoverkot ja niihin liittyvä sisällöntuotanto sekä mo-

niammatillinen palvelu- ja liiketoimintaosaaminen. Nämä näkyvät kaikessa Cent-

ria-ammattikorkeakoulun toiminnassa. (Centria-ammattikorkeakoulu 2014c.) 

 

Centria-ammattikorkeakoulu on omalta osaltaan mukana tuottamassa osaamista 

alueellemme. Se tuo alueelle myös kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta muis-

ta maista tulevien opiskelijoiden myötä. Ammattikorkeakoulu tarjoaa opetusta ja 

soveltavaa tutkimusta alueen ihmisten hyväksi koulutuksen, tutkimus- ja kehitys-

työn sekä palvelutoiminnan avulla vastaten samalla alueen tarpeisiin esimerkiksi 
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tarjoamalla oikeanlaisia koulutusohjelmia palvelemaan alueen työvoiman tarvetta. 

Centria-ammattikorkeakoulu tekee tutkimus- ja kehittämistyötä yhteistyössä 

CENTRIA tutkimus ja kehitys -toiminimen kautta. (Salonen & Wiirilinna 2007, 12-

13, 58.) 

 

 

2.3 Aiemmat opinnäytetyöt 

 

Centria-ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikön sosiaalialan koulutusohjelma 

on ollut toimeksiantajana kolmeen aikaisempaan sosionomeihin (AMK) liittyvään 

opinnäytetyöhön. Marja Lohvansuu ja Veera Mäenpää, Marja-Liisa Kiiveri sekä 

Marjo Jakola ja Katariina Moilanen ovat opinnäytetöissään tehneet tutkimuksia 

liittyen Ylivieskassa opiskelleisiin tai jo työllistyneisiin sosionomeihin (AMK). 

 

Marja-Liisa Kiiveri on opinnäytetyössään "SOSIONOMI AMK; hyvinvoinnin ja 

monialaisen yhteistyön tekijä" (2008) tutkinut Ylivieskasta valmistuneiden sosio-

nomien (AMK) sijoittumista työelämään.  Tutkimuksessa selvitettiin sosionomin 

(AMK) työelämässä tarvitsemaa osaamista, ammatti-identiteetin kehittymistä sekä 

ideoita sosionomi (AMK) koulutuksen kehittämiseen Ylivieskassa. Tutkimusten 

tuloksista kävi ilmi, että suurin osa vastaajista oli saanut alan töitä sosionomiksi 

(AMK) valmistumisen jälkeen. Suuri osa heistä oli jäänyt töihin lähelle koulutus-

paikkakuntaa. Valmistuneet sosionomit (AMK) painottivat koulutuksessa tärkeinä 

asioina työelämälähtöisyyttä, moniammatillisuutta, asiakastyön osaamista sekä 

sosiaalialan tuntemusta. Ammattitaidon kehittäminen oli heidän mielestään tärke-

ää. Koulutuksen laaja-alaisuudessa nähtiin kahta puolta. Toisaalta laaja-alaisuus 

oli hyvä, mutta pinnallisuutta pelättiin. Tästä syystä vastaajat painottivat erityis-

osaamisalueiden kehittämistä vaihtoehtoisten ammattiopintojen pohjalta hyvänä 

vaihtoehtona.  
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Marjo Jakolan ja Katariina Moilasen opinnäytetyössä "Sosionomin (AMK) koulu-

tus ja työ" (2012) tarkoituksena oli selvittää Ylivieskasta valmistuneiden sosiono-

mien (AMK) sijoittumista työelämään sekä saada valmistuneilta arvio saamastaan 

koulutuksesta ja sosionomin (AMK) työn tulevaisuudesta. Samoin kuin Kiiverin 

tutkimuksessa, tässäkin työssä kävi ilmi Ylivieskasta valmistuneiden sosionomien 

(AMK) sijoittuminen työhön lähialueelle. Koulutukseen vastaajat kaipasivat lisää 

käytännön ja teorian yhdistämistä sekä kurssivalikoimaan enemmän monipuoli-

suutta, vaikkakin arvostivat koulutuksesta saamaansa osaamista. 

 

Marja Lohvansuun ja Veera Mäenpään "Tutkimus sosionomiharjoitteluista. Har-

joittelukäytänteet Centria-ammattikorkeakoulussa Ylivieskan yksikössä" (2014) 

selvitti  sosionomi (AMK) opiskelijoiden ja heidän lähiohjaajiensa kokemuksia ja 

kehittämisideoita sosionomi (AMK) harjoitteluista. Tuloksista kävi ilmi, että pää-

osin sosionomi (AMK) harjoittelut koettiin toimiviksi sekä opiskelijoiden että lä-

hiohjaajien osalta. Kehittämistarpeina tutkimuksessa näkyi ohjauksen tärkeyden 

korostaminen, arviointikriteereiden selkeyttäminen sekä tavoitteiden realistisuus, 

koululta saatu tuki, harjoittelujaksojen määrän lisääminen sekä harjoitteluiden 

palkallisuus.   
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3 SOSIONOMI (AMK) KOULUTUS 

 

 

Sosionomiksi (AMK) voi opiskella ammattikorkeakoulussa. Sosionomi (AMK) 

koulutus antaa valmiuksia erilaisissa sosiaalialan tehtävissä toimimiseen, joiden 

tarkoituksena on parantaa asiakkaiden hyvinvointia, toimintakykyä ja osallisuut-

ta.  Sosionomien (AMK) osaamisalueeseen kuuluu kasvatus-, opetus- ja ohjausteh-

tävät, kuntoutuksen, ohjauksen ja sosiaalisen tuen tehtävät, palvelutuotanto-, joh-

tamis- ja kehittämistehtävät, sosiaalityön tehtävät sekä hoito- ja huolenpitotehtä-

vät. Sosionomi (AMK) koulutus on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja sen kesto on 

noin 3,5 vuotta. Koulutukseen kuuluu perus- ja ammattiopintoja, joihin sisältyy 45 

opintopisteen harjoittelu sekä opinnäytetyö. (Innokylä 2014a; Mäkinen, Raatikai-

nen, Rahikka & Saarnio 2009, 14, 16.) 

 

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien yleisenä ta-

voitteena on luoda opiskelijalle asiantuntijatehtäviin tarvittavat valmiudet ja teo-

reettinen tietopohja. Tavoitteena on myös se, että opiskelija saa koulutuksestaan 

valmiudet seurata alan kehittymistä ja kehittää ammattitaitoaan. (Janhonen & 

Vanhanen-Nuutinen 2005, 15.) Sosionomi (AMK) koulutuksen ydintavoitteet ovat 

yhtenäiset kaikissa ammattikorkeakouluissa, mutta suuntautumisvaihtoehdot ja 

osaamisen painotusalueet saattavat vaihdella (Innokylä 2014a; Viinamäki & Pohjo-

la 2009, 24). 

 

Ammattikorkeakoulun tehtäviin kuuluu opiskelijan ammatillisen kasvun tukemi-

nen sekä opetuksen antaminen asiantuntijatehtävissä toimimista varten. Tutki-

mus- ja kehitystoimintaa ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyössä työelämän 

kanssa. Ammattikorkeakoulujen tulee tukea ja edistää yksilön elinikäistä oppimis-

ta. (Ammattikorkeakoululaki 9.5.2003/351.) 
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Sosionomit (AMK) voivat suorittaa myös ylemmän ammattikorkeakoulututkin-

non. Sosionomin (AMK) ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ollut olemassa 

vuodesta 2002. Se suoritetaan työn ohella etä- ja monimuoto-opiskeluna. (Viina-

mäki & Pohjola 2009, 23.) Ennen ylempään ammattikorkeakoulutukseen hakeu-

tumista hakijalla täytyy olla vähintään kolmen vuoden työkokemus sosionomina 

(AMK). Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä, johon kuuluu 30 opintopisteen 

opinnäytetyö. (Mäkinen ym. 2009, 14-15.) 

 

 

3.1 Sosionomi (AMK) koulutuksen muovautuminen 

 

1980-luvulla sosiaalialalla oli useita eri opistoasteisia koulutuksia, joita olivat kehi-

tysvammaistenohjaaja, sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja ja diakoni. Kolme en-

simmäistä näistä yhdistettiin 1990-luvun lopulla sosiaalialan ohjaajan tutkinnoksi. 

(Mäkinen ym. 2009, 13.) 

 

1990-luvulla oli käynnissä ammattikorkeakoulu-uudistus, jossa nostettiin aikai-

sempaa opistoasteen koulutustasoa. Tavoitteena oli näin parantaa koulutuksen 

laatua, lisätä joustavuutta, parantaa jatko-opintomahdollisuuksia sekä kehittää ja 

tehostaa toimintaa. (Raudaskoski 2009, 6.) Ensimmäisiä ammattikorkeakouluja 

alettiin vakinaistaa 1995 kun voimaan tuli laki ammattikorkeakouluopinnoista  

(Mäkinen ym. 2009, 13). 

 

Sosiaalialan koulutus muutettiin opistoasteen koulutuksesta ammattikorkeakoulu-

tukseksi 1990-luvun alussa. Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suoritta-

neet ovat koulutuksen alkuvaiheessa joutuneet hakemaan paikkaansa työelämäs-

sä, koska selkeää koulutus- tai työnimikettä ei ole ollut.  (Vuorensyrjä, Borgman, 

Kemppainen, Mäntysaari & Pohjola 2006, 290.) Sosionomi (AMK) -tutkintonimike 

on otettu käyttöön vuonna 1999, jolloin sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakou-
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lututkinto hajautui sosionomin (AMK), geronomin (AMK) ja kuntoutuksen ohjaaja 

(AMK) tutkintonimikkeisiin. Sosionomin (AMK) jatkotutkinnot on kehitetty 2000-

luvun alussa. (Vuorensyrjä ym. 2006, 289-290; Mäkinen ym. 2009, 14.) 

 

 

3.2 Sosionomi (AMK) koulutuksen tuomat eväät työelämään 

 

Sosionomi (AMK) koulutuksesta opiskelija saa tietoja ja taitoja käytännön työhön 

sekä teoreettiset perustelut toiminnalleen. Opinnoissa painotetaan  oman ammatti-

taidon jatkuvaa kehittämistä, alan kehityksen seurantaa ja edistämistä, viestintää 

ja kielen kehitystä sekä kansainvälistä toimintaa. (Mäkinen ym. 2009, 18.) Kaikki 

sosiaalialan koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut kuuluvat sosiaalialan am-

mattikorkeakouluverkostoon. Verkosto määrittää arvoikseen yhteistyön, vaikut-

tamisen ja kehittämisen. Tehtävänä sillä on luoda uusia toimintatapoja alan koulu-

tukseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä työelämään. (Innokylä 2014b.) 

 

Sosiaalialan ammattilaisen tulee omata laaja ja monipuolinen tietoperusta sekä 

käytännön osaaminen. Työn pohjana tulee aina olla asiakaslähtöisyys, mikä vaatii 

työntekijältä yhteistyötä niin asiakkaan kuin muidenkin yhteistyötahojen kanssa. 

Moniammatillisen yhteistyön avulla on mahdollista löytää ratkaisuvaihtoehtoja, 

joita kukaan taho ei yksin voisi löytää. Tällä tavoin voidaan taata asiakkaalle 

mahdollisimman hyvät palvelut. Sosiaalialan koulutuksen yhtenä tavoitteena on-

kin kehittää opiskelijan yhteistyötaitoja niin, että hän voi tulevassa työssään toimia 

moniammatillisissa tiimeissä.  (Janhonen & Vanhanen-Nuutinen 2005, 13-14.) 

 

Sosionomi (AMK) -tutkinnon tuottamassa osaamisessa näkyy arjen asiantuntijuus, 

vuorovaikutustaidot, käytännönläheisyys, neuvonta ja ohjaus sekä asiakkaan tu-

keminen ja rinnalla kulkeminen (Viinamäki & Pohjola 2009, 32). Erityisen tärkeänä 

osaamisalueena voidaan nähdä eettinen toiminta. Sosionomin (AMK) toimintaa 
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ohjaavat eettiset periaatteet, joita ovat ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus, itsenäi-

syys ja elämänhallinta, syrjinnän ja väkivallan vastustaminen, osallisuuden edis-

täminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen sekä asiakkaan itsemääräämisoikeus ja 

yksityisyys. Nämä periaatteet ohjaavat myös sosiaalialan ammattikorkeakoulujen 

toimintaa. (Innokylä 2014b.) 

 

 

3.3 Sosiaalialan koulutuksen tuottamat kompetenssit 

 

Kompetenssilla tarkoitetaan kykyjä, valmiuksia, taitoja ja ominaisuuksia suoriutua 

tehtävistä asetettujen kriteereiden mukaan (Mäkinen ym. 2009, 17). Kompetenssit 

kuvaavat osaamisen ideaalitason vaatimukset. Kompetenssien taustalla on arviot 

ja näkemykset sosionomien (AMK) työtehtävistä ja työnantajien vaatimuksista 

sekä lainsäädäntö. (Viinamäki & Pohjola 2009, 24-25.) Sosionomi (AMK) koulutuk-

sen tuottamat kompetenssit ovat sosiaalialan eettinen osaaminen, asiakastyön 

osaaminen, sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen, yhteiskunnallinen analyysi-

taito, reflektiivinen johtamis- ja kehittämisosaaminen sekä yhteisöllinen osaami-

nen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. (Innokylä 2014; Mäkinen ym. 2009, 18-

19.) 

 

Sosiaalialan eettinen osaaminen näkyy sisäistettyinä sosiaalialan arvoina ja am-

mattieettisinä periaatteina (Mäkinen ym. 2009, 18). Etiikan arviointi on yksi kehit-

tyneen ammatillisuuden tunnusmerkki. Sosiaalialalla työn pohjana on aina etiik-

ka, ihmisoikeudet ja lait. Nämä luovat pohjan työlle, jossa asiakas ja hänen elä-

mänsä ovat keskiössä. Tarkoituksena on turvata asiakkaalle hyvä elämä ja erottaa 

oikea ja väärä toisistaan. (Talentia 2012.)  Sosionomi (AMK) huomioi kaikessa toi-

minnassaan työn eettisyyden (Mäkinen ym. 2009, 18).  
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Asiakastyön osaamiseen kuuluu työn tekeminen asiakkaan tarpeista käsin teoreet-

tisia menetelmiä soveltaen. Asiakkaan ja työntekijän välillä on tällöin mahdolli-

simman tasa-arvoinen vuorovaikutussuhde. (Mäkinen ym. 2009, 18.) Asiakastyön 

osaamista on myös erilaisten ja eri-ikäisten sekä erilaisista elämäntilanteista ja 

konteksteista olevien asiakkaiden tavoitteellinen tukeminen ja heidän voimavaro-

jensa näkeminen (Sosiaaliportti 2012). 

 

Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen näkyy sosionomin (AMK) palvelujärjes-

telmän ja lainsäädännön tuntemuksena sekä kykynä käyttää tätä tuntemusta työs-

sään (Mäkinen ym. 2009, 18-19). Palveluiden muutosten hahmottaminen ja palve-

luiden kehittäminen sekä palveluiden tarpeenmukainen suuntaaminen asiakkaille, 

palveluohjaus ja moniammatillinen osaaminen näkyvät toiminnassa (Sosiaaliportti 

2012). 

 

Yhteiskunnallinen analyysitaito näkyy sosionomin (AMK) taitona ymmärtää yksi-

lön ja yhteiskunnan välistä suhdetta ja toimia työssään sen edellyttämällä tavalla 

(Mäkinen ym. 2009, 19). Sosiaalisten ongelmien jäsentämisen taito sekä sosiaalis-

ten toimintaedellytysten ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välisen yhteyden 

ymmärtämisen taito kuuluvat tähän kompetenssiin (Sosiaaliportti 2012). 

 

Reflektiivistä kehittämis- ja johtamisosaamista on sosionomin (AMK) kyky käyttää 

reflektiivistä ja tutkivaa työotetta sekä kyky arvioida ja tuottaa tietoa. Tähän kuu-

luu myös esimiestyötaidot sekä työn kehittäminen. (Mäkinen ym. 2009, 19.) Teo-

riatiedon soveltaminen käytäntöön sekä sosiaalialan osaamisen, työyhteisöjen ja 

palvelujen kehittäminen ja johtaminen moniammatillisesti on reflektiivistä kehit-

tämis- ja johtamisosaamista (Sosiaaliportti 2012). 

 

Yhteisöllinen osaaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen on ymmärtämystä 

yhteisöjen toimintaperiaatteista ja kulttuureista sekä vaikuttamista niihin (Mäki-
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nen ym. 2009, 19). Kansalais- ja viranomaisverkostoissa toimiminen ja yhteiskun-

nalliseen arvokeskusteluun osallistuminen sekä vaikuttaminen päätöksentekoon 

epätasa-arvon purkamiseksi on hyvää yhteisöllistä osaamista ja yhteiskunnallista 

vaikuttamista (Sosiaaliportti 2012). 

 

 

3.4 Sosionomi (AMK) koulutus Ylivieskassa  

 

Sosiaalialan koulutus on Ylivieskassa alkanut vuonna 1993 opistoasteisella sosiaa-

liohjaajakoulutuksella. Vuotta aikaisemmin, 1992, aloitettiin Kokkolassa ammatti-

korkeakoulutoiminta, joka laajeni 1996 Pietarsaareen, Haapajärvelle ja Ylivieskaan. 

Tuolloin ammattikorkeakoulun koulutustarjontaan tuli sosiaali- ja terveysalan 

ammattikorkeakoulututkinto, joka 1999 vahvistettiin sosionomi (AMK) tutkin-

tonimikkeeksi. Ensimmäiset sosiaalialan ammattikorkeakouluopiskelijat aloittivat 

Ylivieskassa  vuonna 1996 ja seuraavana vuonna aloitti  jo ensimmäinen aikuis-

koulutusryhmä.  (Raudaskoski 2009, 6-7.) 

 

Sosionomin (AMK) suuntautumisvaihtoehdot ovat Centria-ammattikorkeakoulun 

Ylivieskan yksikössä muuttuneet useaan kertaan vuosien varrella. Vuosina 1996-

1999 valittavana suuntaaviksi opinnoiksi oli joko sosiaaliteknologia tai moniam-

matilliset yhteisöpalvelut. Vuonna 2000 näiden lisäksi valittavaksi tuli sosiaalialan 

varhaiskasvatustyö. Sosiaaliteknologia vaihtui hyvinvointiteknologiaan muiden 

suuntaavien opintojen pysyessä samoina lukuvuonna 2003-2004. (Keski-

Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 1996, 2000, 2003.) 

 

Vuonna 2005 valittavaksi tuli kaksi suuntausvaihtoehtoa: kasvatus- ja perhetyö 

sekä palveluohjaus. Kasvatus- ja perhetyö muuttui varhaiskasvatus- ja perhetyök-

si vuonna 2009. Vuodesta 2012 saakka Centria-ammattikorkeakoulun Ylivieskan 

yksikössä on sosionomeille (AMK) ollut valittavana joko varhaiskasvatuksen tai 
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sosiaaliohjauksen suuntaavat opinnot. (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 

2005, 2009, 2012.) 

 

Varhaiskasvatuksen opinnoissa kehitetään taitoja edistää ja tukea lasten ja perhei-

den hyvinvointia. Varhaiskasvatuksen 60 opintopisteen suoritettuaan saa opiskeli-

ja lastentarhanopettajan kelpoisuuden. (Centria-ammattikorkeakoulu 2014b.) So-

sionomin (AMK) osaamisalueina varhaiskasvatuksessa voidaan nähdä sosiaalipe-

dagoginen osaaminen sekä kasvun tukeminen ja ohjaus arjessa erilaisissa elämän-

tilanteissa ja eri kehityksen vaiheissa. Varhaiskasvatukseen suuntautunut sosio-

nomi (AMK) tuntee hyvin varhaiskasvatuksen tavoitteet, menetelmät ja sisältöalu-

eet sekä lapsen kasvun ja kehityksen vaiheet. Lisäksi sosionomin (AMK) osaamis-

alueena varhaiskasvatuksessa näkyy reflektiivinen kehittämis- ja johtamisosaami-

nen. (Happo 2008, 106.) 

 

Sosiaaliohjauksen opinnoissa opetellaan asiakasohjauksen taitoja sekä tutustutaan 

asiantuntijaverkostoon. Sosiaaliohjauksen opinnot suoritettuaan opiskelijalla on 

valmiudet toimia sosiaaliohjauksen tehtävissä. (Centria-ammattikorkeakoulu 

2014b.) Sosiaaliohjaus sisältää ohjauksen, neuvonnan ja sosiaalisten ongelmien 

selvittämistä sekä tukitoimien suorittamista asiakkaiden hyvinvoinnin edistämi-

seksi. Sosiaaliohjauksessa sosionomin (AMK) asiakastyönosaamisen perusta on 

ohjauskeskustelun osaamisessa. Ohjaustilanne sisältää tärkeitä elementtejä, joita 

ovat aika, huomio, kunnioitus, dialogisuus ja toivo. Sosiaaliohjaaja tuntee myös 

sosiaalipalveluita koskevat lait ja sosiaaliturvajärjestelmän. (Tietäväinen 2008, 178-

180.) 
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4 SOSIONOMIT (AMK) TYÖELÄMÄSSÄ 

 

 

Sosionomit (AMK) voivat valmistuttuaan työskennellä hyvin monissa eri työpai-

koissa sosiaalialalla eri asiakasryhmien kanssa (Mäkinen ym. 2009, 86). Valmistu-

neista sosionomeista (AMK) yli puolet työskentelee sosiaalipalveluissa erilaisissa 

ohjaustehtävissä. Heidän työnkuvaansa kuuluu ohjausta, tukemista, neuvontaa ja 

arjessa auttamista. Keskeisimpiä tehtäväalueita ovat lastensuojelu, päivähoito, 

lapsi- ja nuorisotyö, perhetyö sekä kuntouttava työtoiminta. (Vuorensyrjä ym. 

2006, 290.) Yleisimpiä sosionomin (AMK) työnimikkeitä ovat ohjaaja, sosiaalioh-

jaaja ja perhetyöntekijä sekä lastentarhanopettaja (Vuorensyrjä ym. 2006, 290). 

 

Sosionomin (AMK) suuntautumisvaihtoehtoja ovat varhaiskasvatus, nuorisotyö, 

lastensuojelu, monikulttuurinen työ, vanhustyö, vammaistyö, kuntoutus sekä mie-

lenterveys-, päihde- ja kriisityö. Varhaiskasvatukseen, nuorisotyöhön tai lasten-

suojeluun suuntautuneet sosionomit (AMK) voivat työskennellä esimerkiksi päi-

väkodeissa, koulukodeissa tai lastenkodeissa sekä kansalaisjärjestöissä ja kunnan 

nuorisotoimissa ohjaus- ja kasvatustehtävissä. Vanhusten, vammaisten, maahan-

muuttajien sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten parissa sosionomi (AMK) 

voi työskennellä esimerkiksi kotipalvelussa, kehitysvammalaitoksessa, vastaanot-

tokeskuksessa tai katkaisuhoitolaitoksessa. Tällöin sosionomin (AMK) työ koostuu 

asiakkaiden ohjauksesta, hoidosta, sosiaalisesta kuntoutuksesta sekä syrjäytymi-

sen ehkäisemisestä. (Opintoluotsi 2014.) 

 

 

4.1 Sosionomin (AMK) ydinosaaminen 

 

Sosionomin (AMK) ydinosaaminen koostuu tiedoista ja taidoista toimia yksilön, 

ryhmän tai yhteisön parhaaksi arvoperustan mukaisesti. Sosionomin (AMK) eri-
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tyisosaamiseen kuuluu prosessien tunnistaminen, avaaminen ja johtaminen. (Vuo-

rensyrjä ym. 2006, 228.) Ammatillinen pätevyys sekä teoriatieto luovat edellytyk-

set sosiaalialan asiantuntijuudelle. Kuitenkin myös yksilölliset tekijät ja persoona 

vaikuttavat, sillä ne ovat sosiaalialalla työskentelevän tärkeitä työvälineitä. (Mäki-

nen ym. 2009, 19.) 

 

Sosiaalialan ammattien vahvuutena pidetään niiden laaja-alaisuutta ja kokonais-

valtaisuutta, asiakastyön osaamista ja ympäröivän yhteiskunnan tuntemusta. 

Asiakas nähdään aina osana suurempaa kokonaisuutta ja arjen ja vuorovaikutuk-

sen merkitystä korostetaan. Ongelmia tarkastellaan suhteessa asiakkaan ympäris-

töön, toimintaan, ihmissuhteisiin, arkeen ja kuvaan itsestä. Sosiaalialalla painote-

taan yksilön voimavaroja ja sosiaalisen verkoston merkitystä hyvinvoinnin raken-

nusaineena. Työn jatkuva kehittäminen, muutoksissa toimiminen ja reflektointi 

ovat sosionomin (AMK) työssä aina mukana. (Aho 1999, 329; Rantanen & Toikko 

2008, 95-96.) 

 

Sosiaalialan työssä suhde asiakkaaseen on suhteellisen tasa-arvoinen. Asiakas 

nähdään oman elämänsä ja tilanteensa asiantuntijana ja hänet pyritään ottamaan 

mukaan toteutuksen lisäksi myös toiminnan suunnitteluun. Työskentely tapahtuu 

yleensä asiakkaan arjessa ja arjen merkitystä sosiaalialalla korostetaankin. Sosiaa-

lialan työssä erityisen tärkeänä pidetään sitä, että työntekijä aidosti kohtaa asiak-

kaan ja on läsnä. Lisäksi työntekijän tulee käyttää hyödyksi moniammatillista ver-

kostoa asiakkaan tueksi. (Aho 1999, 331-332.) 

 

 

4.2 Ammatillinen kasvu ja asiantuntijuus 

 

Ammatillinen kasvu on psyykkis-emotionaalista kasvua laajempaan ammatilli-

suuteen. Se on prosessi joka etenee ammatin valinnan kautta ammattiin kasvami-
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seen ja siitä ammatissa kehittymiseen. (Mäkinen ym. 2009, 33.) Sitä voidaan kuvata 

erilaisten vaiheiden kautta. 

 

Dreyfusin ja Dreyfusin määrittelevät ammatillisuudelle viisi tasoa, joita ovat aloit-

telija, kehittynyt aloittelija, pätevä, taitaja ja asiantuntija. Heap on myös määritellyt 

ammattillisuuden kehittymisen viiteen vaiheeseen, joita ovat itsekeskeisyyden 

vaihe, "vajoa tai ui" -vaihe, tilanteiden ymmärtämisen muttei osaamisen vaihe, 

ymmärryksen mukaan toimimisen vaihe sekä ammattitaidon välittäminen toisille. 

Ora-Hyytiäisellä on myös omat viisi askeltaan ammatillisessa kehittymisessä. Näi-

tä ovat maallikkoauttajan roolista siirtyminen vaiheeseen, jossa koetaan kuulu-

vuutta ammattikuntaan. Tämän jälkeen tulee vaihe, jossa toimitaan yksin osana 

yhteisöä. Neljännessä vaiheessa esille tulee ammatillisen kasvun kulttuurinen ja 

ammatillinen ajattelu ja viidennessä vaiheessa näkyvät siirtymävaiheiden ristirii-

dat. Kaikissa näissä vaihemalleissa näkyy alussa epävarmuus, kokemuksen puute 

ja itseen keskittyminen kun taas myöhemmissä vaiheissa toiminta automatisoituu 

ja työhön suhtautuu kriittisemmin tilanteiden tullessa tutuiksi. (Mäkinen ym. 

2009, 38-41.) 

 

Ammatillisen kehittymisen edellytyksenä on työn ja oman itsen jatkuva reflektoin-

ti. Oma henkilökohtainen ammattitaito on kaiken pohjana. (Aho 1999, 332-333.) 

Ammattitaidolla tarkoitetaan koulutuksen ja kokemuksen myötä saatua pätevyyt-

tä ammatissa toimimiseen (Mäkinen ym. 2009, 34). Siihen kuuluu hiljainen tieto, 

joka koostuu kokemuksista, oman itsen tuntemisesta, toiseen suhtautumisesta ja 

intuitiosta. Erilaisten toimintatapojen etsiminen, kokeileminen ja arvioiminen kuu-

luu kaikkeen sosiaalialan työhön, sillä asiakkaat ovat ainutkertaisia ja yksilöllisiä. 

(Aho 1999, 332-333.) 

 

Ongelmien selvittäminen uusia ratkaisumalleja miettien ja soveltaen  kehittää 

omaa ammatillisuutta.  Sosiaalialan työssä kohtaa jatkuvasti uusia haasteita, joihin 
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täytyy miettiä ratkaisuvaihtoehtoja. Jatkuva toiminnan kehittäminen sekä yksin 

että yhdessä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa luo perustan sosiaa-

lialan ammattitaidolle. Sosiaalialalla työskentelevän tulee rohkeasti kokeilla ja ky-

sellä ja etsiä ratkaisuja. (Aho 1999, 333.) 

 

Asiantuntijuus sisältää teoreettisen osaamisen, ammattilaisen oman käytännön 

kokemuksen ja ammattieettisen osaamisen (Mäkinen ym. 2009, 34-35).  Ammatilli-

nen kehittyminen vaatii laajaa ja monipuolista osaamista. Asiantuntijalta löytyy 

työhön tarvittavat tiedot ja taidot sekä tuntemus työprosesseista ja -ympäristöstä. 

Hän löytää alansa ongelmat ja pystyy prosessoimaan niitä sekä suhtautuu asioihin 

kriittisesti. Hän osaa peilata eteen tulevia ongelmia tutkittuun tietoon ja voi näin 

löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja tilanteisiin. (Janhonen & Vanhanen-Nuutinen 

2005, 15.) Sosiaalialan asiantuntijuus rakentuu työntekijän, työtehtävien ja kon-

tekstin jatkuvassa vuorovaikutuksessa (Janhonen & Vanhanen-Nuutinen 2005, 15-

16). 

 

 

4.3 Ammatti-identiteetti 

 

Ammatti-identiteetti on yksilöllinen käsitys ja ymmärrys itsestä ammattilaisena. 

Siihen sisältyy kuva itsestä suhteessa ammatillisuuteen ja työhön sekä käsitykset 

siitä millaiseksi haluaa ammatissaan ja työssään tulla. Ammatti-identiteetti raken-

tuu sen pohjalta mitä ihminen pitää ammatissaan tärkeänä. Tähän liittyvät olen-

naisesti arvot, etiikka, tavoitteet ja uskomukset. Identiteetti voidaan jakaa persoo-

nalliseen ja sosiaaliseen identiteettiin. Ammatillisessa identiteetissä usein sosiaali-

nen identiteetti nousee aluksi vahvasti esille. Kun henkilö on oppinut ja sisäistänyt 

ammatissaan vaadittavat taidot, voi hän paremmin tuoda omaa persoonallisuut-

taan esille. Ammatti-identiteetti onkin sosiaalisen ja persoonallisen identiteetin 

vuoropuhelua. (Eteläpelto &  Vähäsantanen 2010, 46, 62; Mäkinen ym. 2009, 34.) 
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Ammatti-identiteetti voidaan nähdä myös hyvin laajana kokonaisuutena, johon 

kuuluu yksilön omakohtainen suhde yhteiskunnan toimintaan ja työnjakoon. Täl-

löin ammatillinen identiteetti on sitä, miten yksilö näkee oman paikkansa, ase-

mansa ja osallisuutensa yhtenä yhteiskunnan toimijana. (Eteläpelto & Vähäsanta-

nen 2010, 64.) Ammatti-identiteettiin kehittymiseen liittyvät yhteiskunnalliset, yh-

teisölliset ja persoonalliset tekijät. Yhteiskunnallisiin tekijöihin kuuluu työelämän 

muuttuminen kuhunkin aikaan sopivaksi. Yhteisöllinen ulottuvuus sisältää työyh-

teisön merkityksen yksilön ammatillisen kasvun kannalta. Persoonalliseen ammat-

ti-identiteetti kehittyy työkokemusten myötä. Tähän ammatti-identiteetin osaan 

kuuluu yksilön arvot, ihmiskäsitys, uskomukset, taidot ja tiedot. (Mäkinen ym. 

2009, 36-37.)  

 

 

4.4 Sosionomin (AMK) kelpoisuudet 

 

Sosionomin (AMK) kelpoisuutta eri tehtäviin määrittää 2005 voimaan tullut laki 

sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. (Laki sosiaali-

huollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005.) 

 

Kelpoisuuslain 6§ mukaan sosionomi (AMK) on kelpoinen sosiaaliohjaajaksi. Käy-

tössä olevia työnimikkeitä ovat muun muassa palveluohjaaja, ohjaaja, perhetyön-

tekijä, päihdetyön, vanhustyön tai kehitysvammahuollon ohjaaja (Talentia 2005, 

18). 

 

Sosionomi (AMK) voi kelpoisuuslain 7§ mukaan työskennellä lastentarhanopetta-

jana, jos hän on suorittanut varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suun-

tautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Nämä opinnot suorittanut 
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henkilö on lisäksi kelpoinen työskentelemään lasten päivähoidon ammatillisissa 

johtotehtävissä. 

 

Lain 12§ määrittää, että kelpoisuusvaatimuksista voidaan poiketa tilapäisesti enin-

tään vuodeksi, jos tehtävään ei saada kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöä. 

Tällöinkin tehtävään valittavalla henkilöllä tulee kuitenkin olla opintojensa perus-

teella riittävät edellytykset tehtävän hoitamiseen. 

 

Koulukuraattorin ammattinimikettä ei kelpoisuusvaatimuksista löydy. 1.8.2014 

voimaan astuneessa oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännössä mainitaan, että 

koulukuraattorin toimintaan sovelletaan kelpoisuuslain 11§, joka määrittää kel-

poisuudeksi tehtävään soveltuvan ammattitutkinnon tai muun soveltuvan koulu-

tuksen (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012). Tämän lakiuudistuksen mukaan so-

sionomi (AMK) on kelpoinen toimimaan koulukuraattorina. 

 

Sosiaalialalla on paljon keskusteltu sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien (AMK) 

työnjaosta. Sosiaalialan korkeakoulutusten tuottamista pätevyyksistä keskustelu 

oli erityisen vilkaista vuonna 2006, jolloin keskustelussa oli lähinnä sosionomin 

(AMK) pätevyys sosiaalityöntekijän tehtäviin. Tällöin sosionomin (AMK) laajaa 

työkenttää ei vielä kovin hyvin yleisesti tunnettu. (Viinamäki 2008, 200.) 

 

Sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittanut ei ole kelpoinen tekemään sosiaalityötä, 

eikä opintoja lueta hyväksi sosiaalityön tutkintoa varten. Muissa Euroopan maissa 

samantasoisesta tutkinnosta tällainen jatkokoulutusväylä on mahdollinen tai tut-

kinto luetaan suoraan hyväksi sosiaalityöhön. Kansainvälisten kokemusten, työ-

voimatarpeen, osaamisen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen myötä 

tulisi sosiaalityön koulutusta miettiä ja tarkastella kelpoisuuslakia uudestaan esi-

merkiksi niin, että sosionomin ylempi AMK -tutkinto voitaisiin lukea kelpoiseksi 

sosiaalityöhön. (Lehmusto 2010, 85-87.) 
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5 PROJEKTIN TAUSTA JA TARKOITUS 

 

 

Opinnäytetyöni aihe nousi Centria-ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikön so-

siaalialan koulutusohjelman toiveesta päivittää vuonna 2009 ilmestynyt julkaisu 

"Sosionomi (AMK) koulutusta Ylivieskassa". Kyseiseen julkaisuun on kerätty ura-

tarinoita Ylivieskasta valmistuneilta sosionomeilta (AMK).  

 

Tämän projektin myötä syntynyt uusi julkaisu "Sosionomikoulutusta Ylivieskassa 

-  21 sosionomin (AMK) uratarinaa" (LIITE 2) on rakennettu samalla tapaa kuin 

edentäjänsäkin. Nimensä mukaisesti se sisältää 21 tarinaa Ylivieskasta valmistu-

neilta sosionomeilta (AMK). Osa tarinan kertojista on samoja kuin aikaisemmas-

sakin julkaisussa, mutta mukana on myös uusia tuttavuuksia. Julkaisun tarkoituk-

sena on selkeyttää sosionomin (AMK) moninaista työkenttää ja osaamista. Tästä 

syystä haastateltavien valinta julkaisuun tapahtui valikoiden. 

 

Julkaisu toimii esitemateriaalina Centria-ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksi-

kön sosiaalialan koulutusohjelmalle. Julkaisusta esimerkiksi alan opiskelijat voivat 

saada ideoita sosiaalialan harjoittelu- ja työpaikoista tai sosionomi (AMK) opintoja 

miettivän on mahdollista saada käytännön tietoa alasta. Julkaisun teon tavoitteena 

oli saada selville missä Ylivieskasta valmistuneet sosionomit (AMK) työskentele-

vät, mitä heille kuuluu juuri nyt sekä millaisia eväitä he ovat koulutuksesta työ-

hönsä saaneet. Vuosina 1996-2013 on Centria-ammattikorkeakoulun Ylivieskan 

yksiköstä valmistunut 450 sosionomi (AMK) tutkinnon suorittanutta. Nämä 21 

uratarinaa ovat valmistuneiden joukosta vajaat viisi prosenttia. 

 

Tarinat julkaisuun on kerätty haastatteluin ja sähköpostikyselyin. Joitain tarken-

nuksia on tehty myös puhelimitse. Ensisijaisena toiveena oli toteuttaa kaikki haas-

tattelut kasvotusten, mutta välimatkan tai tiukkojen aikataulujen vuoksi tapaami-
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sia ei ollut aina mahdollista järjestää. Tästä syystä osa tarinoiden materiaalista ke-

rättiin sähköpostia apuna käyttäen. Henkilöiden tavoittelu julkaisuun osallistu-

mista varten tapahtui sekä sähköpostitse että puhelimitse. 

 

Kysymykset haastatteluihin ja kyselyihin mietittiin kunkin julkaisuun osallistuvan 

henkilön kohdalla yksilöllisesti. Tällä tavoin menettelemällä pyrittiin saamaan 

mahdollisimman monipuolinen kuva sosionomin (AMK) työstä ja osaamisesta. 

Samaa kysymysrunkoa ei voinut muutoinkaan aina käyttää, sillä joissain tarinois-

sa kertojia olikin yhden sijasta kaksi. Kuitenkin kaikissa haastatteluissa ja kyselyis-

sä kysyttiin työnkuvasta, sosionomi (AMK) koulutuksen tuomista eväistä omaan 

työhön sekä lisä- ja täydennyskoulutuksesta. Muut kysymykset vaihtelivat hieman 

henkilön, työpaikan ja työnkuvan mukaan. Kysymyksiä yhdessä haastattelussa tai 

kyselyssä oli seitsemästä kymmeneen. Osa tarinoissa kerrotuista asioista on tullut 

myös kysymysten ulkopuolelta ja kysymykset ovat haastattelutilanteessakin saat-

taneet hiukan muuttua. Siksi jokaisella tarinalla on omanlainen runkonsa.  

 

Uratarinat on toteutettu käyttäen narratiivista eli tarinallista tutkimusmetodia. 

Narratiivisen tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtäminen ja ajattelun ja elämän 

jäsentäminen tarinoiden avulla. Tarinat kertovat niiden päähenkilöiden tarkoituk-

sista, arvoista ja käsityksistä.  Narratiivisessa lähestymistavassa näkyy aikaper-

spektiivi: nykyhetken lisäksi ihmisellä on myös historia ja tulevaisuus, jotka vai-

kuttavat hänen identiteettiinsä. (Liikka 2003, 19.)  
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6 PROJEKTIN ETENEMINEN 

 

 

Aloitin opinnäytetyöni tekemisen tammikuussa 2014 keskustelemalla työn toteut-

tamisesta ja tavoitteista Centria-ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikön sosiaa-

lialan koulutusohjelman edustajan Marja Savolaisen kanssa. Kävimme läpi aikai-

sempaa julkaisua ja mietimme miten sitä voisi kehittää. Tulimme siihen tulokseen, 

että pääpaino uudessa julkaisussa on sosionomien (AMK) erilaisten työpaikkojen 

ja työnkuvien esittelyllä, vaikkakin koitimme myös saada mahdollisimman monel-

le aloittaneelle vuosikurssille edustajansa. Lähdimme miettimään mahdollisia 

haastateltavia sen pohjalta, missä he työskentelevät, jotta aineistosta saataisiin 

mahdollisimman kattava. Sovimme, että haastateltavia tulee olemaan noin 20, jot-

ta sosionomin työnkuvien laajuus tulisi hyvin esille. Aineistonkeruutavaksi muo-

toutui sekä haastattelu että sähköpostikysely. 

 

Alkuseminaarin pidin helmikuussa 2014. Samoihin aikoihin tapasin myös me-

diatekniikan opiskelijat, joiden tehtävänä oli huolehtia julkaisun taitosta ja valo-

kuvauksesta. Myöhemmin toinen heistä jättäytyi projektista pois. Lähdin toteut-

tamaan projektia yhteistyössä työparini Irina Lensun kanssa.  

 

Työnjakomme oli selkeä. Minun tehtävänäni oli etsiä tarinoiden kertojat, kerätä 

materiaali tarinoihin joko haastattelun tai sähköpostikyselyn avulla, kirjoittaa tari-

na materiaalin pohjalta sekä hyväksyttää se henkilöllä, josta se kertoi. Kun olin 

saanut tarinan tekstille hyväksynnän, lähetin sen työparilleni Irinalle taittoa var-

ten. Hänen tehtävänään oli valokuvata tarinoiden kertojat sekä koota tekstit ja ku-

vat yhteen julkaisuksi, jota koulu voisi käyttää esitemateriaalinaan. Koululta sain 

hyvin apua julkaisuun kysyttävien sosionomien (AMK) valintaan ja tavoitteluun. 
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Ensimmäisen haastattelun julkaisuun tein helmikuussa 2014. Ihmisten tavoittelu 

sekä haastatteluiden ja kyselyiden teko jatkui aina syyskuulle 2014 saakka, jolloin 

olin saanut kerättyä kokoon melko kattavan aineiston, kirjoittanut sen pohjalta 21 

tarinaa ja siirtänyt ne julkaisun taittajalle. Valmis julkaisu saatiin painettua loka-

kuussa 2014.  
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7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

7.1 Projektin tuotoksen ja prosessin pohdinta 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli selventää sosionomin (AMK) laajaa työnkuvaa ja 

osaamista sekä tuoda se paremmin ihmisten tietoisuuteen. Tämä tapahtui haastat-

teluin ja sähköpostikyselyin keräämällä mahdollisimman erilaisissa työpaikoissa 

työskenteleviltä Ylivieskasta valmistuneilta sosionomeilta (AMK) uratarinoita "So-

sionomikoulutusta Ylivieskassa - 21 sosionomin (AMK) uratarinaa" nimiseen jul-

kaisuun. Kaikki julkaisussa olevat 21 tarinaa on kirjoitettu tarinan päähenkilön tai 

-henkilöiden kertoman pohjalta. 

 

Julkaisussa omasta työstään kertovat kolme sosiaalialan yrittäjää, kotihoidon pal-

veluesimies, lastensuojelun ja perhetyön työntekijä, perhepäivähoidonohjaaja, 

kaksi koulukuraattoria, aikuissosiaalityön ja vammaispalveluiden sosiaaliohjaajat 

sekä hanke- ja projektityöntekijöitä. Heidän lisäkseen tarinansa kertoo myös nuor-

ten yksilövalmentaja, perhepalveluohjaaja, kaksi lastentarhanopettajaa, perhekes-

kustoiminnan koordinaattori, Kelan palvelupäällikkö, toimistonhoitaja sekä mie-

lenterveyskuntoutujien asumis- ja kuntoutuspalveluyksikön ohjaaja, mielenterve-

ysyhdistyksen toiminnanohjaaja ja vammaisten asumispalveluyksikön asumisoh-

jaaja.  

 

Opinnäytetyöni teoriataustassa olen kuvannut sosionomin (AMK) keskeiset työ-

alueet ja asiakasryhmät. Näitä ovat varhaiskasvatus, lastensuojelu, nuorisotyö 

monikulttuurinen työ, vanhustyö, vammaistyö, kuntoutus sekä mielenterveys-, 

päihde- ja kriisityö (Opintoluotsi 2014). Monikulttuurista työtä lukuun ottamatta 

kaikille näille työalueille ja asiakasryhmille löytyi omat edustajansa julkaisusta. 
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Näin ollen julkaisu pääsee mielestäni melko hyvin tavoitteeseensa sosionomin 

(AMK) laajan työnkuvan ja osaamisen selkeyttäjänä.   

 

Koen projektin aikana oppineeni paljon. Kierrellessäni useissa eri sosiaalialan työ-

paikoissa ja keskustellessani valmistuneiden sosionomien (AMK) kanssa, olen itse 

oppinut paljon lisää siitä mitä kaikkea sosionomin (AMK) työ voikaan olla. Olen 

itsekin yllättynyt siitä kuinka laaja sosionomin (AMK) työkenttä onkaan ja kuinka 

paljon erilaista osaamista tällä kentällä vaaditaan.  

 

Sosiaalialan laaja-alaisuus tuokin omat haasteensa sosionomi (AMK) koulutuk-

seen sekä sosionomin (AMK) työhön. Monissa haastatteluissa esille nousi itsensä 

ikuinen kouluttaminen. Vaikka haastatellut kokivatkin sosionomi (AMK) koulu-

tuksen hyväksi ja monipuoliseksi, kokivat he, että työ kuitenkin opettaa vielä pal-

jon lisää ja oppia joutuu hankkimaan paljon koulutuksen jälkeenkin. Monet haas-

tatellut olivatkin saaneet lisä- ja täydennyskoulutusta ainakin työpaikan järjestä-

minä kursseina. Osalla oli haaveissa vielä lähteä jatkamaan opiskelua. Teoriataus-

tassani kuvasinkin yhdeksi ammattikorkeakoulun tehtäväksi yksilön elinikäisen 

oppimisen tukemisen ja edistämisen (Ammattikorkeakoululaki 9.5.2003/351). 

 

Kaikilta haastattelemiltani sosionomeilta (AMK) löytyi aito innostus ja halu ihmis-

ten kanssa tehtävään työhön. Sosionomikoulutuksen tuottamat kompetenssit tuli-

vat hyvin haastatteluissa esille. Koska sosionomit (AMK) voivat työskennellä niin 

monessa eri paikassa, vaihtelivat myös kompetenssien painotuspisteet. Joku so-

sionomi (AMK) tarvitsi työssään enemmän palvelujärjestelmäosaamista kun taas 

toinen tarvitsi enemmän johtamisosaamista. Kuitenkin näen, että kaikilla sosio-

nomeilla (AMK) oli osaamista kaikilta kompetenssialueilta ja he tekivät töitä am-

mattitaitonsa kehittämiseksi. Minusta oli hienoa huomata, että kaikilla julkaisuun 

osallistuneilla sosionomeilla (AMK) oli runsaasti juuri sellaista tietoa ja osaamista, 

jota he työssään tarvitsivat. Vaikka moni heistä myönsikin kaipaavansa lisää tietoa 
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ja osaamista työnsä tueksi, minulle ei missään välissä tullut tunnetta, etteivätkö he 

olisi oman työnsä asiantuntijoita. 

 

Koulutuksen kehittymisestä ja sosionomin (AMK) paikan löytymisestä työelämäs-

sä tuli puhetta haastatteluja tehtäessä, mutta itse julkaisusta tietoa jouduttiin osin 

karsimaan, jotta tarinoista ei tulisi liian pitkiä. Etenkin ensimmäisistä Ylivieskassa 

aloittaneista vuosikursseista tulevat sosionomit (AMK) kertoivat siitä kuinka eivät 

koulusta lähtiessäkään olleet oikein varmoja siitä, millainen on heidän paikkansa 

työelämässä. Myöhemmin valmistuneet sosionomit (AMK) eivät enää niinkään 

ottaneet asiaa puheeksi. Tämä kertoo paljonkin sosionomin (AMK) paikan vakiin-

tumisesta sosiaalialalla.  

 

Mielestäni projektin tuloksena syntynyt julkaisu "Sosionomikoulutusta Ylivieskas-

sa - 21 sosionomin (AMK) uratarinaa" selkeyttää melko hyvin sosionomin (AMK) 

laajaa työnkuvaa ja osaamista. Koska sosiaaliala on niin laaja, olisi tähän julkai-

suun ollut mahdotonta löytää edustajaa kaikista työpaikoista, joissa sosionomi 

(AMK) voi työskennellä. Kuitenkin lähes kaikki asiakasryhmät ovat julkaisussa 

edustettuina.  

 

Julkaisusta pyydettiin myös palautetta muutamalta sosiaalialan aikuisopiskelijal-

ta. Saadun palautteen mukaan julkaisun sisältö oli mielenkiintoinen ja monipuoli-

nen ja se toi hyvin esiin sosionomin (AMK) erilaisia työpaikkoja. Julkaisua kehut-

tiin selkeäksi, pirteäksi ja hyvin suunnitelluksi.  Tekstit olivat saadun palautteen 

mukaan sopivan lyhyitä ja uratarinoiden kertojat oli valikoitu hyvin. Kaiken kaik-

kiaan julkaisun sisällöstä saatu palaute oli hyvin positiivista, vaikkakin kehitettä-

vääkin aina löytyy.  
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7.2 Luotettavuuden pohdinta 

 

Opinnäytetyöni luotettavuutta voidaan mitata soveltaen laadullisen tutkimusme-

netelmän luotettavuuden arviointia. Laadullisessa tutkimuksessa ydinasioina voi-

daan nähdä henkilöiden, paikkojen ja tapahtumien kuvaukset. Siksipä luotetta-

vuutta mietittäessä tulisi pohtia kuvausten selitysten luotettavuutta. Tärkeää on 

myös pohtia sitä kuinka tarkat ovat selostukset tutkimuksen eri vaiheista sekä pe-

rustella tulkinnan tulokset. (Hirsjärvi ym. 2008, 227-228.)  

 

Julkaisussa "Sosionomikoulutusta Ylivieskassa - 21 sosionomin (AMK) uratarinaa" 

kuvaan henkilöitä, paikkoja ja joitain tapahtumiakin. Kuvausten selitykset näen 

melko luotettavina yksilön kannalta ajateltuna. Tarkastutin kirjoittamani tarinat 

aina henkilöillä, joilta oli kerännyt materiaalin tarinaa varten. Tässä vaiheessa 

pyysin heitä kommentoimaan tekstiä ja ilmoittamaan, jos siinä oli virheitä tai he 

halusivat siihen jotain lisätä, poistaa tai jotain siitä muuttaa. Halusin ehdottomasti 

saada jokaiselle kirjoitetulle tekstille hyväksynnän ennen kuin laitoin sitä eteen-

päin taittoa varten. Melkein kaikista teksteistä löytyikin jotain korjattavaa ja kirjoi-

tusvaiheessa tarvitsin joskus myös itse tarkennuksia, jotta tarina saatiin kirjoitet-

tua. Koska tarinan päähenkilöt ovat itse saaneet tarinansa tarkastaa, koen niiden 

olevan luotettavia kertomuksia kunkin päähenkilön omasta työstä, omista ajatuk-

sista ja mielipiteistä. Tokikaan näitä tarinoita ei voida yleistää esimerkiksi muihin 

samantyylisissä työpaikoissa työskenteleviin sosionomeihin (AMK), sillä jokainen 

tarinoista on vain sen päähenkilön oma tarina ja näkemys omasta työstään ja kou-

lutuksestaan.  

 

Raporttiosuudessani olen kuvannut lyhyesti projektini vaiheet, mutta tulkintoja 

kerrotuista tarinoista en ole tehnyt, koska opinnäytetyöni ei varsinaisesti ole laa-

dullinen tutkimus, jossa tulkintoja tulisi tehdä. Toiminnallisessa opinnäytetyössä 

sen sijaan pyritään ohjeistamaan, opastamaan tai järkeistämään tai järjestämään 
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toimintaa (Vilkka & Airaksinen 2003, 9). Työn kriteereitä ovat asiasisällön sopi-

vuus kohderyhmälle, käytettävyys, houkuttelevuus, selkeys, informatiivisuus ja 

johdonmukaisuus (Vilkka & Airaksinen 2003, 53). Projektin tuloksena syntynyt 

julkaisu "Sosionomikoulutusta Ylivieskassa - 21 sosionomin (AMK) uratarinaa" 

toimii Centria-ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikön sosiaalialan koulutusoh-

jelman esitemateriaalina ja sen tarkoituksena on selventää esimerkiksi mahdollisil-

le tuleville opiskelijoille sosionomin (AMK) työnkuvaa. Mielestäni julkaisu on 

kohderyhmälle sopiva, selkeä, informatiivinen ja johdonmukainen ja sille tulee 

koululla olemaan käyttöä. 

 

 

7.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Tämä uusi julkaisu "Sosionomikoulutusta Ylivieskassa - 21 sosionomin (AMK) 

uratarinaa" on jatkoa vuonna 2009 ilmestyneelle "Sosionomi (AMK) koulutusta 

Ylivieskassa" -nimiselle julkaisulle. Toivon tämänkin julkaisun saavan myöhem-

min jatko-osan, jotta sosionomin (AMK) arvokas työ ja osaaminen eivät pääsisi 

unohtumaan. Sosiaaliala muuttuu kokoajan ja sosionomeillekin (AMK) löytyy uu-

sia työmahdollisuuksia, joista voidaan kertoa esimerkiksi tällaisessa julkaisussa. 

Toisaalta olisi mielenkiintoista myöhemmin tavoitella samoja sosionomeja (AMK), 

jotka ovat osallistuneet tähän julkaisuun ja kysellä onko heidän työnkuvansa tästä 

julkaisusta muuttunut. Aivan niin kuin joidenkin kohdalla tehtiin jo tässä julkai-

sussa.  

 

Jatkotutkimusaiheena voisin ehdottaa sosionomien (AMK) urapolkujen selvittä-

mistä. Eli mitä sosionomit (AMK) ovat tehneet ennen sosionomi (AMK) koulutus-

ta, miten he ovat koulutukseen päätyneet, millaista työtä he sosionomeina (AMK) 

ovat tehneet tai tekevät ja ovatko pysyneet alalla, kouluttautuneet lisää tai vaihta-

neet toiselle alalle.  
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Koska sosionomit (AMK) ovat vielä melko tuore ammattiryhmä, olisi mielenkiin-

toista saada tietää kuinka moni sosionomiksi (AMK) opiskellut tekee sosionomin 

(AMK) töitä jopa eläkeikään asti vai onko sosionomiopinnot vain vaihe, josta ede-

tä jonnekin muualle ja kouluttautua lisää. Tästä ei kuitenkaan saada tietoa vielä 

pitkiin aikoihin, mikäli odotellaan sosionomeja (AMK), jotka ovat lähteneet sosio-

nomiopintoihin heti toisen asteen opintojen jälkeen. 

 

 

7.4 22. uratarina 

 

Koska kirjoittamastani julkaisusta "Sosionomikoulutusta Ylivieskassa - 21 sosio-

nomin (AMK) uratarinaa" puuttui oma edustajansa monikulttuurisesta työstä, 

olen kirjoittanut ehdotelman millainen voisi olla vielä 22. uratarina, jossa kertojana 

olisi sosionomi (AMK), joka työskentelee lastentarhanopettajana monikulttuuri-

sessa päiväkodissa. Seuraava tarina on siis fiktiivinen, mutta tottakin se voisi olla. 

 

 

"Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia" 

 

Maahanmuuttajat joutuvat usein kohtaamaan ennakkoluuloja. Sonja Sosionomi 

tekee työtä sen eteen, että maahanmuuttajien lapset pääsisivät osaksi suomalaista 

yhteiskuntaa jo aivan elämän alkutaipaleella, eivätkä joutuisi syrjinnän kohteiksi.  

 

Sonja työskentelee lastentarhanopettajana Kameleontin päiväkodissa. Kameleontti 

on monikulttuurinen päiväkoti, jossa on sekä suomalaisia että ulkomaalaistaustai-

sia lapsia. Tärkeänä Kameleontissa pidetään sitä, että jo lapsena opitaan se, että 

kaikki ihmiset ovat yhtä tärkeitä ja yhtä arvokkaita. Tämä toimii päiväkodin toi-

minnan ohjenuorana. 

 

"Kameleonttihan on eläin, joka pystyy mukautumaan ympäristöönsä ja tulemaan 

ikään kuin osaksi sitä. Siksi nimi on mielestäni osuva. Tärkeimpänä tavoitteena 

meillä on luoda jokaiselle lapselle yhtäläiset mahdollisuudet joukkoon kuulumi-

seen", Sonja kertoo.  
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Sonjan työ on pitkälti päiväkodin normaalin arjen pyörittämistä suunnitteluineen, 

toteutuksineen ja arviointeineen. Hänen vastuualueenaan on kuitenkin myös jär-

jestää erilaisia tempauksia ja tapahtumia maahanmuuttajien kotiutumisen edistä-

miseksi sekä tuodakseen monikulttuurisuutta paremmin ihmisten tietoon. Päivä-

kodilta vieraillaan usein erimerkiksi läheisessä ikäihmisten palvelutalossa. 

 

Sosionomikoulutuksesta Sonja kokee saaneensa arvokasta tietoa työnsä tueksi. 

Erityisen tärkeänä hän pitää sosiaalialan arvojen sisäistymistä toimintaan sekä 

etiikkaa. "Ihmisiähän me kaikki ollaan, kaikki erilaisia, mutta kaikki samanarvoi-

sia", kiteyttää Sonja tärkeintä oppimaansa. 
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LIITE 1 

Esimerkkejä haastatteluissa ja kyselyissä käytetyistä kysymyksistä 

 

Kertoisitko lyhyesti työstäsi ja työpaikastasi? 

Millainen on työnkuvasi ja mikä on työnimikkeesi? 

Mikä työssäsi on parasta, mikä haastavinta?  

Mitkä ovat työsi tähtihetkiä? 

Miksi juuri tämä työ? 

Mihin haluat työlläsi vaikuttaa? 

Miten päädyit työhösi? 

Mitkä ovat työntekijän tärkeimpiä piirteitä tässä työssä? 

Mitä haluat ihmisten tietävän työstäsi? 

Oletko päässyt itse luomaan työnkuvaasi? 

Oliko sinulle jo opiskellessa selvää, että haluat tehdä juuri tällaista työtä? 

Mistä sait idean yrityksen perustamiseen? 

Mitkä ovat yrittäjyyden haasteet ja mahdollisuudet? 

Miten päädyit sosionomiopintoihin? 

Oletko tyytyväinen alavalintaasi? Miksi? 

Mitä hyötyä ajattelet olevan siitä, että olet juuri valmistunut sosionomiksi? 

Millainen järjestö on työnantajana? 

Kuvailisitko koulutus- ja urapolkuasi. 

Mitä olet tehnyt ennen tätä työtä?  

Millainen on pohjakoulutuksesi? 

Millaisia eväitä olet saanut sosionomikoulutuksesta työhösi? 

Mihin asioihin kaipaisit lisää oppia koulutuksesta? 

Millaisia tietoja ja taitoja olet sosionomikoulutuksesta työhösi saanut? 

Onko sinulla lisä- tai täydennyskoulutusta? 

Millaiset ovat tulevaisuudensuunnitelmasi? 

Onko sinulla mielessä muuta mitä haluat sanoa? 
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