Erikoissosiaalityöntekijän koulutus

Hyvinvointipalvelujen erikoisala
Hyvinvointipalvelujen erikoistumiskoulutus antaa valmiudet sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden vaikuttavaan järjestämiseen. Koulutus vahvistaa asiantuntijuutta sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen, palvelujen hankinnan ja tuottamisen, monialaisen verkostotyön sekä tutkimustietoon perustuvan kehittämisen kysymyksissä.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Opetusmuodot

Asiakaslähtöisen, vaikuttavan ja kustannustehokkaan
palvelujärjestelmän aikaansaamisesta kiinnostuneille
sosiaalityöntekijöille, johtajille, esimiehille ja kehittäjille,
joilla on maisterin tutkinto ja sosiaalityön
ammatinharjoittamisoikeus (Laki 817/2015, 7 §) sekä
työkokemusta sosiaalityön tehtävistä.

Monimuotokoulutus toteutetaan digitaalisia
oppimisympäristöjä hyödyntäen. Se sisältää viisi
kaksipäivästä lähiopintojaksoa Helsingissä tai Kuopiossa,
neljä kaksipäiväistä verkko-opintojaksoa,
tiedonhakukoulutuksen, työssä oppimista tukevat tehtävät,
vertaisohjauksen- ja -arvioinnin sekä tieteellis-käytännöllisen
lopputyön.

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

Koulutuksen rakenne
•
•
•

Hyvinvointipalvelujen erikoisalaopinnot 40 op
Tutkimus- ja kehittämisopinnot 20 op
Tieteellis-käytännöllinen lopputyö 10 op

Haku koulutukseen

Opiskelijahaku toteutetaan 26.8.–23.9.2021
Lisätietoa koulutuksesta ja opiskelijahausta
on Sosnet-yliopistoverkoston verkkosivuilla:
sosnet.fi/erko

Koulutuksen toteutus
Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto toteuttavat
yhteistyössä koulutuksen. Koulutukseen valitaan 26
opiskelijaa.
Erikoissosiaalityöntekijän koulutus on valtion
koulutuskorvausten vuoksi opiskelijalle maksutonta, mutta
opiskelija vastaa itse kuitenkin esim. lähiopetusjaksojen
edellyttämistä matka- ja majoituskustannuksista.

Opintojen sisältö

Tavoitteet

Erikoisalaopinnot 40 op

Koulutuksen suoritettuun hyvinvointipalvelujen
erityisasiantuntija osaa

•
•
•
•
•
•
•
•

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen ja
kansainvälinen toimintaympäristö 5 op
Asiakaslähtöisyyden edistäminen ja
hyvinvointipoliittinen työ 5 op
Sosiaalipalvelujen järjestäminen, hankinta ja
tuottaminen 5 op
Hyvinvointipalvelujen talous 5 op
Tutkimusnäyttöön perustuva palvelujen
kehittäminen 5 op
Vaikuttavat innovaatiot 5 op
Sosiaalityön ja -palvelujen johtaminen 5 op
Erityisasiantuntija monialaisissa verkostoissa 5 op

Tutkimus- ja kehittämisopinnot 20 op
•
•
•
•

Tutkimus- ja arviointiprosessi 5 op
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 op
Tietolähteet tutkimuksessa ja kehittämisessä 5 op
Asiantuntijakirjoittaminen, tieteellinen raportointi ja
mediatyöskentely 5 op

Tieteellis-käytännöllinen lopputyö 10 op
•
•
•

•

Työpaikalla toteutettava kehittämistehtävä ja sen
raportointi,
Artikkeli vertaisarvioidussa tai muussa
asiantuntijajulkaisussa,
Vaativa tutkimus- ja/tai kehittämishankkeen
suunnitelma tai meneillään olevan hankkeen
raportointi tai
Kirjallisuuskatsaus tieteellisistä teksteistä.

Kontaktiopetusjaksot
Vuoden 2022 kontaktiopetusjaksot järjestetään lähiopetustai verkko-opintojaksoina seuraavasti:
•
•
•
•

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

Vuosien 2023–2024 kontaktiopetuspäivät ilmoitetaan
koulutuksen alussa.

•
•

•

•

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.

Lisätietoa
sosnet.fi/erko | facebook.com/yliopistoverkostososnet
Sanna Lähteinen | suunnittelija | Sosnet
sanna.lahteinen@ulapland.fi
Marketta Rajavaara | professori | Helsingin yliopisto
marketta.rajavaara@helsinki.fi
Timo Toikko | professori | Itä-Suomen yliopisto
timo.toikko@uef.fi

