Turun Ammattikorkeakoulu

Sosionomi (AMK)
Koulutusohjelma
Sosionomikoulutus (Salo,
monimuoto)
Koulutustyyppi
Monimuotototeutus
Hakijat/aloituspaikat
-/20 (kevät 2017), 728/20 (kevät
2016), 596/20 (syksy 2014)
Tutkintonimike
Sosionomi (AMK)
Koulutuksen laajuus ja kesto
210 op / 3 v.
Koulutuspaikan osoite
Koulutuspaikkakunta
Salo
Sosionomi (AMK)

Seuraava haku
Yhteishaku 15.3. - 5.4.2017

Monimuotokoulutus, Salo

Yhteystiedot
Päivi Härmä

Sosionomi (AMK) on sosiaalialan asiantuntija, joka on kiinnostunut ihmisten
tukemisesta, ohjaamisesta ja auttamisesta. Sosionomina voit työskennellä
erilaisissa koulutus-, neuvonta-, kehittämis- sekä esimies- ja
asiantuntijatehtävissä. Työpaikkasi voi olla kouluissa, päiväkodeissa,
lastenkodeissa, julkisella tai yksityisellä sektorilla sekä erilaisten järjestöjen
palveluksessa.
Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettu laki
ja asetus määrittelee sosionomin pätevyyden julkisella puolella. Mikäli
tutkintoon valitaan riittävä määrä varhaiskasvatuksen opintoja, ne antavat lain
ja asetuksen mukaisen lastentarhanopettajan kelpoisuuden. Sosionomitutkinto
antaa pätevyyden myös joihinkin Kelan, seurakunnan, työvoimahallinnon ja
järjestöjen tehtäviin. Tutkinnon suoritettuasi haet oikeuden harjoittaa
ammattiasi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.
Monimuotokoulutukseen voit hakea, jos sinulla on sosiaali- ja terveysalan
ammatillinen perustutkinto tai vastaava sosiaalialan kouluasteen tutkinto,
lapsi- ja perhetyön perustutkinto tai nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen
perustutkinto.
Koulutuksen sisältö
Sosionomikoulutuksessa aloitat opiskelun perus- ja ammattiopinnoilla, jotka
antavat laaja-alaisen pohjan sosiaalialan työhön. Opintoihin sisältyy
teoreettista ja käytännöllistä opiskelua. Loppuvaiheen opinnoissasi suoritat
valinnaisia ammattiopintoja, joissa voit syventyä haluamaasi
tehtäväkokonaisuuteen. Valinnaiset ammattiopinnot valitaan opintojen aikana
ja ne ovat:
•
•
•
•

Varhaiskasvatustyö
Lastensuojelutyö
Aikuissosiaalityö
Toiminnalliset menetelmät

Koulutus toteutuu monimuotoisin opetusmenetelmin. Lähiopetus toteutuu
päiväopetuksena keskimäärin 4-6 päivänä kuukaudessa. Lähiopetuksen
lisäksi opiskelet itsenäisesti. Itsenäinen opiskelu sisältää esimerkiksi
työskentelyä verkossa, kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtävien tekoa.
Harjoittelu on kokopäiväistä opiskelua ja toteutuu yhtenäisinä jaksoina.
http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/sosionomi_monimuoto_salo/

Miten koulutukseen haetaan?
Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina.
Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.
Seuraava yhteishaku on kevään yhteishaku 15.3. - 5.4.2017.
Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa
Opintopolusta löydät mm.
•
•
•
•

koulutuksen valintaperusteet
tarkemman kuvauksen koulutuksesta
mahdolliset terveydelliset vaatimukset
hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä
Esivalintakoe ja valintakoe
Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen:
1. Esivalintakoe 27.4.2017
Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä
kutsua. Hakijoille lähetetään sähköpostitse linkki, josta pääsee suorittamaan
kokeen.
Valtakunnallinen esivalintakoe järjestetään hakuajan päättymisen jälkeen
27.4.2017. Esivalintakokeen järjestämisestä tiedotetaan tarkemmin
osoitteessa soteli.metropolia.fi.
2. Valintakoe 7.6.2017
Varsinainen valintakoe järjestetään 7.6.2017. Valintakokeeseen kutsutaan
esivalintakokeen perusteella nelinkertainen määrä hakijoita suhteessa
aloituspaikkoihin.
Valintakokeen sisältö ja valintakoemateriaali julkaistaan tällä sivulla 15.3.2017
mennessä.
Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta
arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä
oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle
soveltuvaa terveyttä. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä.

http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/sosionomi_monimuoto_salo/

