Erikoissosiaalityöntekijän koulutus

Lapsi-, nuoriso- ja
perhesosiaalityön erikoisala
Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoistumiskoulutus vahvistaa sosiaalityön erikoisosaamista lasten,
nuorten ja perheiden monialaisissa hyvinvointipalveluissa. Koulutus perustuu sosiaalityön tieteenalan ja
lähialojen tietoon, jota integroidaan ammatilliseen työhön ja kehittämiseen. Opintojen aikana tehdään
tieteellis-käytännöllinen lopputyö, jonka voi yhdistää oman työn kehittämiseen.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Opetusmuodot

Erikoistumiskoulutus sopii esimerkiksi lastensuojelun
ja perhesosiaalityön sosiaalityöntekijöille, koulukuraattoreille, lastenvalvojille, johtaville sosiaalityöntekijöille,
suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimiville. Koulutukseen valittavilta edellytetään maisterin tutkintoa ja
sosiaalityön ammatillista kelpoisuutta (Laki 817/2015,
7§) sekä työkokemusta sosiaalityön tehtävistä.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon
sisältyy 18-20 lähiopetuspäivää, kolme verkkokurssia
sekä muita verkko-opintoja, etätehtäviä, itsenäistä ja
ryhmätyöskentelyä sekä työpaikoilla toteutettavia kehittämis- ja tutkimustehtäviä.

Koulutuksen kesto

Koulutus toteutetaan kaksikielisenä, jolloin opintojen
aikana on mahdollisuus kehittää toisen kotimaisen kielen
osaamista. Koulutukseen valitaan 24 opiskelijaa, joista 12
opiskelijaa suomenkielisessä kiintiössä Turun yliopistoon
ja 12 opiskelijaa ruotsinkielisessä kiintiössä Helsingin
yliopistoon. Koulutuksen toteutuksessa ovat mukana
myös Itä-Suomen ja Tampereen yliopistot.

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 70 opintopistettä,
ja sen voi suorittaa 2,5 vuodessa työn ohella.

Koulutuksen rakenne
• Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisalaopinnot 40 op
• Tutkimus- ja kehittämisopinnot 20 op
• Tieteellis-käytännöllinen lopputyö 10 op

Haku koulutukseen

Koulutuksen toteutus

Hinta
Koulutuksen hinta on 3500 euroa, jonka voi maksaa
erissä ja jakaa opiskelijan ja työnantajan kesken.

Opiskelijahaku toteutetaan 24.8.–24.9.2018.
Lisätietoa hausta Sosnet-yliopistoverkoston sivuilla
osoitteessa sosnet.fi/erko

Opintojen sisältö
Erikoisalaopinnot (40 op)
Lapset, nuoret ja perheet yhteiskunnassa 15 op
• Nuoret yhteiskunnassa ja palveluissa (5 op)
• Lasten ja perheiden hyvinvoinnin riskitekijät (5 op)
• Moderni lapsuudentutkimus ja systeeminen lastensuojelutyö
(5 op)

Sosiaalityö lasten, nuorten ja perheiden kanssa 25 op

Tavoitteet

• Perhesosiaalityö ja perheoikeuden soveltaminen (5 op)
• Lastensuojelu instituutiona, palvelujärjestelmän muutokset ja
lasten oikeudet (5 op)
• Lastensuojelun asiakasprosessi (5 op)
• Monikulttuurisen sosiaalityön erityiskysymykset (5 op)
• Kriisi- ja traumatyö (5 op)
• Lastensuojelun rooli lapseen kohdistuvaa rikosta epäiltäessä
(5 op)

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on
• laajentaa ja syventää tietoja ja valmiuksia lapsi-,
nuoriso- ja perhesosiaalityön alalla
• kehittää kykyä tarkastella analyyttisesti omaa
työtä ja sen suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan.

Tutkimus- ja kehittämisopinnot (20 op)
•
•
•
•

Käytäntöjen tutkimus ja kehittämisen menetelmät (5 op)
Lastensuojelun tieto ja dokumentointi (5 op)
Vaikuttavuuden arviointi (5 op)
Moniammatillisen ja asiakaslähtöisen yhteistyön tutkiminen
ja kehittäminen (5 op)

Erikoistumiskoulutuksen suoritettuaan sosiaalityöntekijä kykenee
• toimimaan vaativissa lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön asiakas- ja asiantuntijatehtävissä
• johtamaan asiakasprosesseja
• arvioimaan työn vaikuttavuutta
• kehittämään asiakastyötä ja palveluja muuttuvissa rakenteissa.

Tieteellis-käytännöllinen lopputyö (10 op)

Kaksikielinen koulutus

Lopputyö voi olla 1) työpaikalla toteutettava kehittämistehtävä
ja sen raportointi, 2) artikkeli asiantuntijajulkaisussa,
3) tutkimus- ja/tai kehittämishankkeen suunnitelma tai
raportointi tai 4) systemaattinen kirjallisuuskatsaus.

Helsingin yliopiston luento-opetus on pääosin
ruotsin kielellä ja muiden yliopistojen opetus
pääosin suomen kielellä. Kirjallinen opetusmateriaali tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja/tai englanniksi. Lähiopetuspäivien keskustelut käydään
molemmilla kielillä integroidusti. Kirjalliset
tehtävät ja lopputyön voi tehdä omalla äidinkielellään.

Lähiopetusjaksot
Lähiopetusjaksot koostuvat luennoista, ryhmätyöskentelystä
ja muista vertaisoppimista edistävistä opiskelutavoista sekä
seminaareista. Erikoistumiskoulutus kiinnittyy opiskelijan omiin
työtehtäviin lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön osaamisalueilla.

Lähiopetuspäivien ajankohdat
•
•
•
•
•
•

Helsinki, kevät 2019
Kuopio, kevät 2019
Kuopio, syksy 2019
Tampere, syksy 2019
Helsinki, syksy 2019
Helsinki, kevät 2020

•
•
•
•
•

Kuopio, kevät 2020
Turku, kevät 2020
Tampere, syksy 2020
Helsinki, syksy 2020
Turku, syksy 2021

Lisätietoa
sosnet.fi/erko
facebook.com/yliopistoverkostososnet
• Sanna Lähteinen, suunnittelija
Lapin yliopisto, sanna.lahteinen@ulapland.fi
• Merja Anis, professori
Turun yliopisto, merja.anis@utu.fi
• Stina Sjöblom, yliopistonlehtori, erikoissosiaalityöntekijä, Helsingin yliopisto,
stina.sjoblom@helsinki.fi

