
Socionom YH 210 sp

29.1 2021

Eva Juslin

Jaana Ylimartimo-Nybäck



Socionom YH Vasa



Socionom YH Åbo



Vasa eller Åbo?

Vasa: Fokus på närstudier

och olika närstudieformer, 

en aktiv samverkan

med regionens arbetsliv

Åbo: Projektbaserat

lärande, flexibel

studiegång och

interprofessionellt arbete



Studier
Grundstudier
- Socialpolitik, sociologi, socialt arbete

Yrkesstudier bland annat: 
- Omsorg om barn, unga och familjer, 
barnskydd

- Missbrukar- och mentalvård

- Äldreomsorg och funktionshinderservice

- Ledarskap och utvecklingsverksamhet

- Behörighetsgivande studier: Socionom
inom småbarnspedagogik (Åbo och Vasa) 
Diakoni (Åbo) Kyrkans
ungdomsarbetsledare (Åbo) 

Praktik 45 sp

Examensarbete 15 sp



Socionomen arbetar med människor



Socionomen arbetar inom många
områden

o Barnomsorg och familjearbete

o Barnskydd och ungdomsvård

o Småbarnspedagogik

o Elevvård

o Funktionshinderservice

o Missbruks- och beroendevård

o Socialskydd och socialvården

o Arbetsvägledning

o Integrationsstödjande arbete

o Äldreomsorg

o Brottsförebyggande verksamhet och 
kriminalvård



Socionomen arbetar som

...socialhandledare, skolkurator,  hemserviceledare, 
socionom inom småbarnspedagogik, 
barnomsorgsledare, ledare för äldreomsorgen, 
ledande handledare, ansvarig handledare, 
boendeförman, familjearbetare, handläggare (FPA), 
projektledare, studierådgivare, 
specialungdomsarbetare, generalsekreterare, 
socialpolitisk sekreterare, socialkurator, 
verksamhetsledare, projektkoordinator, 
socialombudsman, intressebevakare, 
kriminalvårdsarbetare, rehabiliteringshandledare, 
medlingshandledare...



Socionomen bör vara

o Intresserad av samhället, 

grupper och den enskilda 

människan

o Fördomsfri, flexibel och

empatisk

o Socialt kompetent, 

samarbetsvillig och ha förmåga

att leda

o Utvecklingsinriktad och

intresserad av personlig

utveckling



Ansökningstid är 17.3.2021 kl 08:00 – 31.3.2021 kl 15:00

Nybörjarplatser

Socionom YH Vasa

- Dagsstudier (45)

- Flerformsstudier (ingen antagning 2021)

Socionom YH Åbo

- Dagsstudier (45)

- Flerformsstudier (25)

- e-socionomstudier (20)

För utbildningar som leder till en examen inom social- och hälsovård tillämpas den s.k. 

SORA-lagstiftningen. I de här branscherna finns det krav i fråga om trygghet för minderåriga, 

patient- och klientsäkerhet eller trafiksäkerhet, vilka medför begränsningar i 

studerandeantagningen. Det förutsätts att den som antas som studerande har de 

förutsättningar i fråga om hälsa och funktionsförmåga som behövs för de praktiska 

uppgifter och den arbetspraktik som ingår i studierna. 



Mikaela:  Nu jobbar jag som handledare för ungdomar inom barnskyddet,            Julia: Jag valde socionomutbildningen eftersom att den är väldigt bred

ett utmanande och väldigt givande arbete!

Daniel: Praktikperioderna är guld värda Viktor: Socionomstudierna vid Novia är intressanta och varierande


