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HAKUOPAS 2021
Erikoissosiaalityöntekijän koulutus

1) Hyvinvointipalvelujen erikoisala ja
2) Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisalan
Lastensuojelun opintosuunta
Uusimuotoiset erikoistumiskoulutukset
Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavia, työelämässä toimiville suunnattuja
ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia, joilla vastataan korkeakoulujen ja työelämän yhdessä määrittämiin osaamistarpeisiin.
Tavoitteena on parantaa työelämässä toimivien asiantuntijoiden osaamista tarjoamalla vaihtoehto tutkinnon
jälkeiseen osaamisen täydentämiseen. Korkeakoulujen koulutusjärjestelmässä erikoistumiskoulutukset sijoittuvat tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalle omaksi koulutusmuodokseen.
Yliopistojen yhteistyöverkosto Sosnet järjesti 16 vuoden ajan ammatillisena lisensiaatintutkintona suoritettavaa erikoistumiskoulutusta. Koulutusta ei enää järjestetä yliopistollisena jatkotutkintona, vaan sen sijaan
tarjolla on uusimuotoinen erikoistumiskoulutus, jonka voi suorittaa 2,5 vuodessa työn ohessa.
Sosiaalityön toimintaympäristön muutokset tuottavat uusia osaamistarpeita, joihin on tärkeää vastata henkilöstön osaamista uudistamalla. Erikoistumiskoulutuksella vahvistetaan vaativaa erikoisosaamista, jonka
avulla sosiaalityön edellytykset vastata asiakkaiden palvelutarpeisiin ja edistää kansalaisten sosiaalisia oikeuksia parantuvat. Koulutuksessa yhdistetään käytäntö- ja tutkimustietoa kansalaisten ja asiakkaiden parhaaksi.
Erikoistumiskoulutuksen suoritettuaan sosiaalityöntekijä kykenee aiempaan työkokemukseen perustuen toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä valitsemallaan erikoisalalla. Erikoissosiaalityöntekijä hallitsee tehtävässä vaadittavan tieteellis-ammatillisen erikoisosaamisen ja pystyy käyttämään tieteellistä tutkimustietoa
erikoisalansa ammatillisten käytäntöjen analysoinnissa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Lisäksi koulutuksessa
vahvistuu taito toimia asiantuntijana yhteisöissä ja verkostoissa.
Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen kohderyhmänä ovat yliopistollisen maisterin tutkinnon suorittaneet
henkilöt, joilla on oikeus harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia Suomessa (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 7 §) ja joilla on työkokemusta sosiaalityön tehtävistä. Koulutus on tarkoitettu kaikille osaamisensa syventämisestä kiinnostuneille sosiaalityöntekijöille.
Erikoissosiaalityöntekijän koulutus järjestetään Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnetin yhteistyönä.
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Sosiaalityön erikoisalat
Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen erikoisalat ovat:





Hyvinvointipalvelut
Kuntouttava sosiaalityö
Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö (Lapsiperhe- ja nuorisososiaalityön ja Lastensuojelun
opintosuunnat)
Rakenteellinen sosiaalityö

Hyvinvointipalvelut: Erikoisala antaa valmiudet sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen vaikuttavaan järjestämiseen, vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden asiantuntijuutta sekä lisää sosiaalialan johtamisen ja tutkimustietoon perustuvan kehittämistyön erikoisosaamista. Keskeisiä sisältöjä ovat:





Sosiaalityön ja -palvelujen järjestäminen
Vaikuttavat innovaatiot ja palvelujen talous
Erikoisosaaminen monialaisissa verkostoissa
Tutkimustietoon perustuva palvelujen kehittäminen

Koulutus toteutetaan Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä. Haku koulutukseen on syksyllä 2021.
Kuntouttava sosiaalityö: Koulutus kohdentuu vaativissa elämäntilanteissa elävien aikuisten parissa tehtävään kuntouttavaan työhön ja vahvistaa erikoisosaamista ammattikäytäntöjen ja palvelujärjestelmän tutkivaan kehittämiseen. Keskeisiä sisältöjä ovat:





Kuntouttavan sosiaalityön tutkimuksellinen perusta
Vaativissa tilanteissa elävien asiakasryhmien kanssa tehtävä työ
Sosiaalinen toimintakyky ja sosiaalinen kuntoutus
Kuntouttavan sosiaalityön arviointi ja kehittäminen

Erikoisalan vastuuyliopisto on Lapin yliopisto. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Tampereen ja Turun yliopistojen kanssa. Opiskelijahaku järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2022.
Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö: Koulutus vahvistaa sosiaalityön erikoisosaamista lasten, nuorten ja perheiden monialaisissa hyvinvointipalveluissa. Koulutus perustuu sosiaalityön tieteenalan ja lähialojen tietoon,
jota integroidaan ammatilliseen työhön ja kehittämiseen.
Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisalan koulutusta järjestetään kahdella eri opintosuunnalla: 1) Lapsiperhe- ja nuorisosiaalityö ja 2) Lastensuojelu.
Lapsiperhe- ja nuorisososiaalityön keskeisiä sisältöjä ovat:






Lasten, nuorten ja perheiden asema yhteiskunnassa
Lapsiperhesosiaalityö ja nuorisososiaalityö sekä lasten ja nuorten kanssa työskentely
Traumatietoinen ja monikulttuurinen sosiaalityö
Moniammatillisen asiakastyön ja palvelurakenteiden kehittäminen
Asiakastyön ja palveluiden vaikuttavuuden arviointi ja tutkiva kehittäminen

Opintosuunnan vastuuyliopistoja ovat Itä-Suomen ja Turun yliopisto. Seuraava opintosuunnan opiskelijahaku
järjestetään syksyllä 2022.
Lastensuojelun opintosuunnan keskeisiä sisältöjä ovat:




Lasten, nuorten ja perheiden asema yhteiskunnassa
Lastensuojelun järjestelmä, käytännöt, päätöksenteko, dokumentointi ja lapsen etu
Lasten ja nuorten kanssa työskentely ja haastavat asiakastilanteet
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Lastensuojelun asiakastyön ja palveluiden johtaminen, tutkiva kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi

Opintosuunnan vastuuyliopistoja ovat Helsingin ja Tampereen yliopisto. Haku koulutukseen on syksyllä 2021.
Rakenteellinen sosiaalityö: Erikoisala antaa valmiuksia tunnistaa sosiaalisten ongelmien rakenteellisia syitä
ja pyrkiä vaikuttamaan niihin. Koulutuksessa painotetaan sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia koskevan tiedon keräämistä ja välittämistä sekä sosiaalityön asiantuntemuksen hyödyntämistä hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisessä. Keskeisiä sisältöjä ovat:





Julkisuustyö, viestintä ja tiedontuotanto vaikuttamisen välineenä
Valtaistaminen, osallisuus- ja oikeudenmukaisuustyö
Toimintaympäristöjen ja palvelujen kehittäminen
Arviointi- ja vaikuttavuustutkimus rakenteellisen sosiaalityön välineenä

Koulutuksen toteuttaa Jyväskylän yliopisto. Opiskelijahaku järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2022.
Syksyn 2021 haku koskee vain Hyvinvointipalvelujen erikoisalaa ja Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisalan Lastensuojelun opintosuuntaa. Muista tulevista opiskelijahauista tiedotetaan Sosnetin verkkosivuilla.

Koulutuksen rakenne ja kesto
Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen laajuus on 70 opintopistettä. Koulutus sisältää seuraavat kokonaisuudet: 1) Erikoisalaopinnot (40 op), 2) Tutkimus- ja kehittämisopinnot (20 op) ja 3) Tieteellis-käytännöllinen
lopputyö (10 op). Erikoisalojen opetussuunnitelmat ovat nähtävissä Sosnetin verkkosivuilla.
Koulutus suoritetaan työn ohella noin 2,5 vuodessa. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon
sisältyy kontakti- ja verkkovälitteistä opetusta, vertaisohjausta ja -oppimista, itsenäistä opiskelua sekä opintojen aikana tehtävä lopputyö (10 op).
Hyvinvointipalvelujen kontaktiopetuspäivät järjestetään vuonna 2022 seuraavasti:





3.–4.2.2022
19.–20.5.2022
18.–19.8.2022
4.–5.10.2022

Lastensuojelun opintosuunnan kontaktiopetus järjestetään vuonna 2022:






13.–14.1.2022 Tampere
19.–20.5.2022 Tampere
11.–12.8.2022 Tampere
23.9.2022 Helsinki
16.–18.11.2022 Helsinki

Vuosien 2023–2024 kontaktiopetuspäivät ilmoitetaan koulutuksen alussa.
Erikoisalaopinnot (40 op)
Opinnot syventävät erikoisalakohtaista tutkimus- ja asiantuntijatietoa ottaen huomioon toimintaympäristöjen ajankohtaiset haasteet ja kehitysnäkymät. Erikoisalaopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisammatillisen erikoisosaamisen ja kykenee toimimaan niihin liittyvissä vaativissa asiantuntijatehtävissä osana
monialaisia yhteisöjä ja verkostoja.
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Tutkimus- ja kehittämisopinnot (20 op)
Opinnot syventävät opiskelijan taitoja ja valmiuksia oman erikoisalansa tutkivaan kehittämiseen. Opinnot
suoritettuaan opiskelija hallitsee eettisesti kestävän tutkimus- ja kehittämistyön periaatteet sekä keskeiset
tutkimus- ja kehittämismenetelmät. Opinnot vahvistavat taitoja ja valmiuksia arvioida ja kehittää omaa työtä
sekä organisaation ja työyhteisön työkäytäntöjä.
Käytännöllis-tieteellinen lopputyö (10 op)
Osana opintoja opiskelija laatii oman työn tai työyhteisön kehittämiseen nivoutuvan käytännöllis-tieteellisen
lopputyön. Siinä opiskelija käyttää koulutuksessa hankkimiaan tietoja ja taitoja oman työn analysoinnissa,
arvioinnissa ja kehittämisessä. Lopputyön tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet hyödyntää teoreettista tietoa ja tutkimusta oman erikoisalan ammattikäytäntöjen, palvelujen ja palvelujärjestelmän kriittiseen
arviointiin ja kehittämiseen. Lisäksi opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistyön raportoinnin.
Lopputyö voi sisältää 1) työpaikalla toteutettavan kehittämistehtävän ja sen raportoinnin, 2) artikkelin vertaisarvioidussa tai muussa asiantuntijajulkaisussa, 3) kirjallisuuskatsauksen tai 4) vaativan tutkimus- ja/tai
kehittämishankkeen suunnitelman tai meneillään olevan hankkeen raportoinnin.

Kustannukset
Erikoissosiaalityöntekijän koulutus on opiskelijalle maksutonta, sillä valtio korvaa yliopistoille erikoistumiskoulutuksen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset 1.4.2019 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä. Opiskelija tai hänen työnantajansa vastaa kontaktiopetuksen edellyttämistä matka- ja majoituskustannuksista ja
muista mahdollisista kustannuksista.

Koulutuksen järjestäjä
Erikoissosiaalityöntekijän koulutus järjestetään yliopistojen yhteistyönä osana Valtakunnallisen sosiaalityön
yliopistoverkosto Sosnetin toimintaa. Verkostossa toimivat Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto. Verkoston koordinaatiosta vastaa Lapin
yliopisto. Erikoisalojen vastuuyliopistoina ja koulutuksen toteuttajina toimivat erikseen sovitut yliopistot (ks.
s. 2–3).
Erikoistumiskoulutuksen professoreista, yliopistonlehtoreista ja Sosnetin suunnittelijasta muodostuva erikoistumiskoulutuksen työvaliokunta suunnittelee, kehittää ja arvioi erikoistumiskoulutuksen toteutusta. Työvaliokunta valmistelee erikoistumiskoulutuksen asiat Sosnetin johtoryhmälle sekä toimeenpanee johtoryhmän päätökset.

Valintamenettely
Haettava erikoisala, yliopiston valinta ja valittavien määrä
Hyvinvointipalvelut: Vuonna 2022 käynnistyvään erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen Hyvinvointipalvelujen erikoisalalla valitaan yhteensä 26 opiskelijaa Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoihin. Hakijan tulee hakuvaiheessa ilmoittaa, hakeeko ensisijaisesti Helsingin yliopistoon vai Itä-Suomen yliopistoon. Opiskelupaikat
täytetään yliopistoittain hakijoiden saamassa pistejärjestyksessä. Hakija voi tulla valituksi toisen yliopiston
opiskelijana, jos sinne ei ole ollut riittävästi valintaperusteet täyttäviä ensisijaisia hakijoita.
Lastensuojelu: Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisalan Lastensuojelun opintosuuntaan valitaan yhteensä 30 opiskelijaa Helsingin ja Tampereen yliopistoihin. Erikoisalan opiskelupaikat täytetään hakijoiden
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saamassa pistejärjestyksessä. Valinnassa huomioidaan hakijan esittämä hakutoiveyliopisto, kun hakijan saamat pisteet riittävät hänen valitsemaansa yliopistoon. Ruotsin kielellä koulutuksen suorittavat valitaan Helsingin yliopistoon.
Ensisijaisen erikoisalan valinta: Hakija voi tässä haussa hakea sekä Hyvinvointipalvelujen erikoisalalle että
Lastensuojelun opintosuuntaan. Hakijan tulee jättää erillinen hakemus liitteineen kummallekin erikoisalalle
sekä laatia kummankin erikoisalan perustelutehtävä hakemuksen liitteeksi. Hakija voi tulla valituksi vain yhdelle erikoisalalle, minkä vuoksi hakemuslomakkeessa hakijan tulee ilmoittaa sitovasti ensisijaisen erikoisalan
valinta.

Valintakriteerit
Koulutukseen valittavilta edellytetään:
1) Suoritettua yliopistollista maisterin tutkintoa
2) Sosiaalityöntekijän ammatinharjoittamisoikeutta (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015,
7 §)
3) Työkokemusta sosiaalityön tehtävistä.
Edellä olevien valintaperusteiden täyttyessä hakija voi saada hakemuksen yhteydessä toimitettavien liitteiden perusteella pisteitä seuraavasti:
1. Sosiaalityön opintojen arvosana
Välttävä tai Tyydyttävä (1–2)................................................................................................. 0
Hyvä (3).................................................................................................................................. 1
Kiitettävä (4) .......................................................................................................................... 2
Erinomainen (5) ..................................................................................................................... 3
Sosiaalityön opintojen arvosanana huomioidaan ensisijaisesti syventävien opintojen arvosana. Mikäli hakija
ei ole saanut arvosanaa syventävistä opinnoista, huomioidaan alempia koulutuskokonaisuuksia.
Sosiaalityön arvosanan puuttuessa kokonaan huomioidaan maisterin tutkinnon pääaineen tai sitä vastaavan
arvosana. Mikäli opintoja ei ole arvioitu lainkaan, katsotaan opinnot suoritetuksi arvosanalla hyvä (3).
Ennen 1.8.2005 käytössä olleet yliopistojen arvosanat (TT, HT ja ET) pisteytetään seuraavasti:
Vanha arvosana Tyydyttävät tiedot (TT tai 1) = 0 p., Hyvät tiedot (HT tai 2) = 1 p. ja Erinomaiset tiedot (ET tai
3) = 3 p.
2. Pro gradu -tutkielman tai maisterintutkielman arvosana
A–C tai 1–3............................................................................................................................. 0
M tai 4.................................................................................................................................... 2
E tai L tai 5 ............................................................................................................................. 3
Mikäli hakijalla on useampi pro gradu -tutkielma tai maisterintutkielma, huomioidaan korkeampi arvolause.
Mikäli pro gradu -tutkielman arvosteluasteikko poikkeaa edellä mainitusta, tutkielmaa ei ole arvioitu lainkaan
tai hakijan suorittamaan tutkintoon ei ole sisältynyt tutkielmaa, katsotaan tutkielma suoritetuksi arvosanalla
hyvä (3).
3. Aikaisempi työkokemus sosiaalityön työtehtävissä
alle 1 vuotta ........................................................................................................................... 0
1–2 vuotta ............................................................................................................................. 1
2–5 vuotta ............................................................................................................................. 2
yli 5 vuotta ……………………………………………………………………………………………………………………… 3
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Työkokemuksena otetaan sosiaalityöntekijänä hankitun työkokemuksen ohella huomioon soveltuvat suunnittelu-, hallinto-, opetus-, kehittämis- ja johtotehtävät sekä työskentely alan järjestöissä ja yrityksissä. Työkokemuksena huomioidaan palkalliset perhevapaat, mutta ei hoitovapaita tai muita palkattomia poissaoloja.
Työkokemuksena huomioidaan osa-aikainen työsuhde, mikäli työaika on ollut vähintään 50 % vastaavan kokoaikaisen työntekijän työajasta.
4. Erikoistumiskoulutukseen hakeutumisen perustelut
Erillisen ohjeistuksen perusteella laadittavan suomen- tai ruotsinkielisen perustelutekstin arviointikriteerit,
yhteensä 8 p.




Artikkelin soveltaminen osana omaa argumentaatiota (0–3 p.)
Oman asiantuntijuuden kehittämiseen liittyvä pohdinta (0–3 p.)
Teksti kokonaisuutena (eheys, loogisuus) ja tekstin jäsennys (0–2 p.)

Mikäli kahdella tai useammalla hakijalla on sama pistemäärä, ratkaisee kohdasta 2) Pro gradu –tutkielman
tai maisterin tutkielman arvosana saadut pisteet. Mikäli kahdella tai useammalla hakijalla on edelleenkin
sama pistemäärä, ratkaistaan heidän keskinäinen järjestyksensä valintakriteereistä saatujen pisteiden perusteella seuraavassa järjestyksessä: Sosiaalityön opintojen arvosana, Työkokemus ja Perustelukirje. Mikäli kahdella tai useammalla hakijalla on edelleenkin sama pistemäärä, ratkaistaan heidän keskinäinen järjestyksensä
arpomalla.
Yhteensä max. 17 pistettä.

Hakeminen
Hyvinvointipalvelujen erikoisalan sekä Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisalan Lastensuojelun opintosuunnan koulutukseen haetaan sähköisesti Webropol-hakulomakkeella torstaihin 23.9.2021 klo 16:00
mennessä. Linkki hakulomakkeeseen on saatavilla sivulta www.sosnet.fi/erko

Hakulomakkeen täyttäminen

Ennen hakulomakkeen täyttämistä hakijan on syytä tutustua hakuoppaaseen ja varmistaa tutkinto- ja työtodistuksista tarvittavat tiedot. Hakemuksen jättäminen edellyttää skannattuja tutkinto- ja työtodistuksia ja
perustelutekstiä, jotka liitetään hakemuksen viimeisellä sivulla.
Ohjeita hakulomakkeen täyttämiseen:
-

-

-

Aloita hakulomakkeen täyttäminen vasta siinä vaiheessa, kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot ja
liitteet (tutkintotodistukset, työtodistukset ja perusteluteksti) sähköisessä muodossa hakemusta
varten. Hakulomakkeen täyttämisen voi tarvittaessa keskeyttää ja tallentaa vastauksen, jonka jälkeen saat linkin, jolla pääset jatkamaan vastaustasi myöhemmin.
Työkokemuksena huomioidaan 1.8.2021 mennessä hankittu työkokemus sosiaalityön tehtävistä.
Työkokemuksena huomioidaan sosiaalityöntekijänä hankitun työkokemuksen ohella soveltuva sosiaalityön koulutuksen pohjalta kertynyt työkokemus esim. suunnittelu-, hallinto-, opetus-, kehittämis- ja johtotehtävissä sekä työskentelyn alan järjestöissä ja yrityksissä. Työkokemuksena huomioidaan osa-aikainen työsuhde, mikäli työaika on ollut vähintään 50 % vastaavan kokoaikaisen työntekijän työajasta. Työkokemuksena huomioidaan palkalliset perhevapaat, mutta ei hoitovapaita tai
muita palkattomia poissaoloja.
Koulutus- ja työtodistusten tulee olla hyvälaatuisia, skannattuja pdf-tiedostoja. Perusteluteksti voi
olla joko PDF- tai Word-tiedosto.
Nimeä kaikki hakemuksen liitteeksi lataamasi tiedostot omalla sukunimelläsi seuraavasti:
Virtanen_tutkintotodistus. Älä käytä ä- tai ö-kirjaimia nimetessäsi liitteitä.
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-

Opiskelijavalinta perustuu hakijan toimittamaan hakemukseen ja sen liitteisiin. Hakuprosessissa
huomioidaan vain ne hakijat, jotka liittävät hakemuksensa yhteyteen tarvittavat tutkinto- ja työtodistukset sekä erikoistumiskoulutukseen hakeutumisen perusteluja kuvaavan kirjoituksen.

Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Valintaprosessin läpiviemiseksi on tärkeää, että hakemus ja
siihen liitettävät todistukset ovat täydellisiä hakuajan päättyessä.

Perustelutekstin ohjeet

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan vapaamuotoinen teksti, jossa hyödynnät osoitettua artikkelia. Erikoisalakohtainen perustelutekstin laatimisohje on annettu Sosnetin verkkosivuilla osoitteessa www.sosnet.fi/erko.

Lisätietoa
Lisätietoa koulutusta koskevista sisällöllisistä kysymyksistä sekä hakuprosessista ja haun etenemisestä saat
osoitteesta www.sosnet.fi/erko
Verkkosivuilta löytyvät myös erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen opetussuunnitelmat.
Mikäli et löydä vastausta kysymykseesi tästä hakuoppaasta tai Sosnetin nettisivuilta, voit ottaa yhteyttä:
Sanna.Lahteinen@ulapland.fi
p. 040-849 3033

Koulutukseen valitut
Haun etenemisestä tiedotetaan Sosnetin nettisivuilla ja kaikille hakeneille sähköpostitse. Helsingin, Itä-Suomen ja Tampereen yliopistojen tiedekunnat päättävät opiskelijavalinnasta, josta ilmoitetaan kaikille hakijoille.
Kun hakijalle on tullut kirjallinen tieto valituksi tulemisestaan, hänen on ilmoittauduttava asianomaiseen yliopistoon erikoistumiskoulutuksen opiskelijaksi. Tarkemmat ohjeet menettelystä lähetetään valintapäätöksen yhteydessä.
Ajankohtaista tietoa opintojen ohjelmasta ja aikataulusta ilmoitetaan koulutukseen valituille sähköpostitse
loppuvuodesta 2021 ja vuoden 2022 alkupuolella.

