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Sosiaalityön erikoistumiskoulutusten
taustaa
• Sosnet-yliopistoverkoston yhteistyö kuuden sosiaalityön koulutusta
järjestävän yliopiston kesken: Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän,
Lapin, Tampereen ja Turun yliopistot
• Ammatillinen lisensiaatinkoulutus (120 op) v. 2000-2016, josta on
valmistunut n. 190 lisensiaattia
• Uusimuotoinen erikoistumiskoulutus vuodesta 2016 alkaen
• Yliopistojen erilaiset tutkimusprofiilit ja yhteisopettajuus yhdessä
järjestettyjen koulutusten vahvuutena

Sosiaalityön uusimuotoisen
erikoistumiskoulutuksen erikoistumisalat
• Hyvinvointipalvelut (Hypa)
• Kuntouttava sosiaalityö (Kunto)
• Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö (Lanupe)
• Rakenteellinen sosiaalityö (Rake)

Mikä on erityistä uusimuotoisessa
erikoistumiskoulutuksessa
• Entistä konkreettisempi työelämälähtöisyys: työelämän kehittäminen,
ammatillisen asiantuntijuuden syventäminen erikoistumalla, työelämään
kiinnittyvät oppimistehtävät
• Täydennyskoulutusta pysyvämmäksi tarkoitettuja ja pitkäkestoisempia koulutuksia
• Eivät johda tutkintoon
• Perustuvat Sosnet-yliopistojen väliseen perussopimukseen ja toteuttavien
yliopistojen väliseen järjestämissopimukseen
• Työelämä mukana erikoistumiskoulutusten valmistelussa ja kehittämisessä
• Koulutukset ovat opiskelijoille maksullisia
• Suunnattu henkilöille, jotka ovat suorittaneet yliopistollisen maisterin tutkinnon
sosiaalityössä ja joilla on työkokemusta sosiaalityön tehtävistä

Erikoistumiskoulutuksen yleiset tavoitteet
Koulutustaustansa ja työkokemuksensa pohjalta opiskelija
• kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä
• hallitsee asiantuntijaroolin edellyttämän tieteellisammatillisen
erikoisosaamisen ja sen yhteydet toimintaympäristöön
• pystyy tieteellistä tutkimustietoa hyödyntäen analysoimaan, arvioimaan
ja kehittämään erikoistumisalansa ammatillisia käytäntöjä
• kykenee toimimaan yhteisöissä ja verkostoissa oman erikoistumisalansa
asiantuntijana.

Sosiaalityön erikoistumiskoulutusten
rakenne ja toteutustavat
Laajuus yhteensä 70 opintopistettä
• Erikoisalaopinnot 40 op
• Tutkimus- ja kehittämisopinnot 20 op
• Tieteellis-käytännöllinen lopputyö 10 op
Lopputyön muodot: a) työpaikalla toteutettava kehittämistehtävä, b) artikkeli tieteellisessä tai
asiantuntijajulkaisussa tai c) vaativan tutkimus- tai kehittämishankkeen suunnitelma tai raportti

Opiskelumuodot
• Lähiopetuspäivät, verkko-opinnot, itsenäiset ja ryhmätehtävät
• Asiantuntijaluennot, vertaisoppiminen, lopputyön ohjaus
Ohjeellinen suoritusaika 2,5 vuotta

Hyvinvointipalveluiden erikoisalan koulutus
Erikoistumiskoulutus syventää valmiuksia

• uudistaa, hankkia ja tuotteistaa sosiaalipalveluja sekä johtaa sosiaalityötä ja palvelutoimintaa
• kehittää itseään palvelurakenteiden ja -talouden asiantuntijana sekä tuoda työyhteisöön asiakaslähtöisiä
palveluinnovaatioita
• analysoida, arvioida ja kehittää palveluja ja ammatillisia käytäntöjä tutkimuksen tuloksia ja menetelmiä
hyödyntäen
• toimia sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisissa ja kansainvälisissä yhteisöissä ja verkostoissa alansa asiantuntijana

Erikoistumiskoulutuksen suorittaneet toimivat sosiaalityöntekijöinä, esimiehinä, johtajina ja kehittäjinä sosiaali-

ja terveyspalveluissa

Keskeiset sisällöt
•
•
•
•

Sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen järjestäminen, hankinta ja tuottaminen
Vaikuttavat innovaatiot ja palvelujen talous
Erikoisosaaminen monialaisissa verkostoissa
Tutkimustietoon perustuva palvelujen kehittäminen

Koulutuksen toteuttavat Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot
• Ensimmäinen koulutus: tammikuu 2017– toukokuu 2019

Kuntouttavan sosiaalityön erikoistumiskoulutus
Erikoistumiskoulutus syventää valmiuksia

• vaativissa elämäntilanteissa elävien aikuisten parissa tehtävään kuntouttavaan työhön
• työikäisten kuntouttavan sosiaalityön uudistamiseen yksilö-, yhteisö-, järjestelmä- ja yhteiskuntatason työnä
• työ- ja toimintakykyyn, syrjäytymiseen, köyhyyteen, yksinäisyyteen ja asunnottomuuteen liittyvien
monialaisten ongelmien ratkaisemisessa ja kuntoutumisen tukemisessa
• kehittää uutta moniammatillista sosiaalisen ja terveyden näkökulmia yhdistävää osaamista ja kuntouttavia
työotteita

Erikoistumiskoulutuksen suorittaneet toimivat

• erityisasiantuntemusta vaativissa tehtävissä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä,
työhallinnossa, kuntoutuksen organisaatioissa ja järjestöissä

Keskeiset sisällöt
•
•
•
•

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

Koulutuksen toteuttaa Lapin yliopisto yhteistyössä Tampereen ja Turun yliopistojen kanssa
• Ensimmäinen koulutus: tammikuu 2017 – toukokuu 2019
• Toinen koulutus: syksystä 2019 alkaen. Haku keväällä 2019.

Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoistumiskoulutus
Erikoistumiskoulutus syventää valmiuksia

• lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa tehtävän sosiaalityön tieteellis-ammatilliseen erikoisosaamiseen
• kaltoinkohtelun, trauman ja vaikeiden elämäntilanteiden tunnistamiseen ja niiden kanssa työskentelyyn
• asiakastiedon muodostukseen, ammatilliseen arviointiin, dokumentointiin, asiakasprosessien johtamiseen ja
päätöksentekoon
• sosiaalityön erityisasiantuntijana toimimiseen ja palvelujen kehittämiseen monialaisissa yhteistyöverkostoissa

Erikoistumiskoulutuksen suorittaneet toimivat

• vaativissa lastensuojelun sosiaalityön tehtävissä
• muissa sosiaalityön erityisosaamista vaativissa lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa
• lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erityisasiantuntijoina monialaisissa hyvinvointipalveluissa

Keskeiset sisällöt
•
•
•
•

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ongelmien tunnistaminen ja niihin vastaaminen muuttuvassa yhteiskunnassa
Lastensuojelun sekä nuoriso- ja perhesosiaalityön ammatillisten valmiuksien ja asiantuntijuuden syventäminen
Kriisi- ja traumatyöskentely; Monikulttuurisen sosiaalityön erityiskysymykset
Ammattikäytäntöjen sekä moniammatillisen ja asiakaslähtöisen yhteistyön kehittäminen ja arviointi

Koulutuksen toteuttaa Turun yliopisto yhteistyössä Helsingin, Itä-Suomen ja Tampereen yliopistojen
kanssa
• Ensimmäinen koulutus: syyskuu 2016 – joulukuu 2018
• Toinen koulutus: tammikuu 2019 – toukokuu 2021 kaksikielisenä. Haku käynnistyy syksyllä 2018!

Rakenteellisen sosiaalityön erikoistumiskoulutus
Erikoistumiskoulutus syventää valmiuksia

• tuottaa ja välittää tietoa asiakkaiden tarpeista ja niiden yhteiskunnallisista yhteyksistä sekä palvelujen
vaikutuksista
• kehittää kuntien ja maakuntien asukkaiden palvelu-, asuin- ja toimintaympäristöjä
• tukea ja valtaistaa asiakaskansalaisia osallistumaan ja vaikuttamaan omaan elämäänsä ja yhteiskuntaa
koskeviin kysymyksiin ja päätöksentekoon

Erikoistumiskoulutuksen suorittaneet toimivat

• palveluorganisaatioidensa tiedontuotannon ja vaikuttamisen erityisasiantuntijoina
• rakenteellisen sosiaalityön toimintakäytäntöjen kehittämisen edelläkävijöinä

Keskeiset sisällöt:
•
•
•
•

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

Koulutuksen toteuttaa Jyväskylän yliopisto

• Ensimmäinen koulutus: syyskuu 2016 – joulukuu 2018
• Toinen koulutus: syyskuu 2018 – joulukuu 2020 HUOM! Haku käynnistyy huhtikuussa 2018!

Sote-uudistuksen tarpeet ja sosiaalityön
erikoistumiskoulutuksen kehittäminen – keskustelunavauksia
Sosiaalityön erityisasiantuntijuus
• maakunnallisten palvelujen organisoinnissa ja tuottamisessa
• monialaisissa palveluissa ja palveluketjuissa
• palveluohjauksessa ja jalkautuvassa työssä
• toiminnan johtamisessa, kehittämisessä ja laadun hallinnassa
• tiedon tuottamisessa, hankkimisessa ja hyödyntämisessä
 toiminnan tietoperustaisuus

