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Verkoston tehtävänä on sosiaalityön valtakunnallisena yhteistyönä
 järjestää jatkokoulutuksena suoritettava sosiaalityön
erikoistumiskoulutus
 toteuttaa valtakunnallista tutkijakoulutusta
 edistää yhteistyötä peruskoulutuksessa
 tuottaa yhteistyössä verkkopohjaisia opetusratkaisuja
 kehittää ja parantaa koulutusta ja sen laatua
 parantaa tutkimuksen kansainvälistymistä
 tehdä tutkimusyhteistyötä







Sosiaalityön toimintaympäristön ja lainsäädännön muutokset
Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja profiloituminen
Sosiaalityön peruskoulutuksen aloituspaikat ja valmistuneiden
määrät kasvaneet: v. 2015 aloittaneita 527, maistereita 319
Peruskoulutusyhteistyön työsuunnitelma 28.8.2015:

 Tulevaisuuden sosiaalityöntekijän osaamistarpeiden ennakointi
 Sosiaalityön kandin ja maisterin tutkintojen ydinsisältöjen
jäsentäminen
 Yliopistojen koulutuksen ja tutkimuksen profiloitumisen edistäminen
 Yhteiset linjat AHOT-käytännöissä, SORA-lainsäädännön soveltamisessa
sekä käytännön opetuksessa



Valintayhteistyö:
 Vastuussa 2016 TY, 2017 UEF, 2018 TaY, 2019 JY, 2020 LaY?
 Valintakoekirjan vaihtaminen











Yliopistojen tohtorikoulutusjärjestelmän muutokset ja vanhan
tutkijakoulujärjestelmän lakkaaminen
Sosnetin tohtoriohjelma lakkasi virallisesti v. 2015 lopussa
Tohtorikoulutusyhteistyö jatkuu edelleen verkostomuotoisena
Toiminnot: verkkoseminaarit, työpajat ja temaattiset pienryhmät
Teemaryhmät:
1) Pitkällä olevien viimeistelyryhmä, 2) Lapsi- ja perhesosiaalityö,
3) Sosiaalityön menetelmät ja asiantuntijuus ja 4) Social Work Research
Toimintaa osin englannin kielellä
Uusia tohtorikoulutettavia toimintaan mukaan syksyllä 2016?
Uudet rahoitusmahdollisuudet?









Ammatillinen lisensiaatinkoulutus päättymässä siirtymäajan puitteissa
◦ Kunto ja Margi meneillään v. 2016 loppuun
◦ Valmistuneita lisensiaatteja oli v. 2015 lopussa 148
Uusimuotoinen erikoissosiaalityöntekijän koulutus (70 op)
Uudet erikoisalat: 1) Hyvinvointipalvelut, 2) Kuntouttava sosiaalityö, 3) Lapsi-,
nuoriso- ja perhesosiaalityö ja 4) Rakenteellinen sosiaalityö
Koulutuksen rakenne: Erikoisalaopinnot 40 op, Tutkimus- ja
kehittämisopinnot 20 op, Tieteellis-käytännöllinen lopputyö 10 op
Vahva työelämäsidos, opintomaksut
Opiskelijahaku Lanupen ja Raken erikoisaloilla meneillään 2.5.-7.6.2016, HVP
ja Kunto haku lokakuussa 2016










Valtakunnalliset verkkokurssit ovat vakiinnuttaneet paikkansa
◦ Lv. 2014-2015 valtakunnallisessa verkko-opetuksessa yhteensä 10 kurssia
(50 op)
◦ Yli 500 opiskelijaa ja yhteensä n. 2730 op suorituksina
Muun tarjolla olevan materiaalin hyödyntäminen osana opetusta
Sosnetin verkko-oppimissivusto Soppi www.sosnet.fi/soppi
Opetuksen ja oppimateriaalien pysyvyyden turvaaminen sekä uusien
tuottaminen haasteena
Verkkovälitteisyyden ja verkostoyhteistyön mahdollisuudet korkeakoulujen
rakenteellisessa kehittämisessä ja yliopistojen profiloitumisen edistämisessä
Erikoistumiskoulutuksen opetuksen verkkovälitteisyys







Sosiaalityön koulujen kansainväliset järjestöt
Hanke-esitys maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden
rekrytoimiseksi sosiaalityön koulutukseen
The Nordic-Baltic Doctoral Network in Social Work -verkosto
järjestää edelleen vuosittain kesäkoulun
Yhteistyö kiinalaisen Graduate School of Chinese Academy of
Social Sciencesin (GSCASS) kanssa
◦ CIMO-hankkeet 2013-2017 mahdollistavat yhteistyötä ja vaihtoa
◦ Tohtorikoulutettavia suomalaisiin yliopistoihin



Ammattihenkilölaki siirsi ulkomailla sosiaalityöntekijän
koulutuksen saaneiden ammattipätevyyden tunnustamisen
viranomaistehtävän Valviralle





Vaikuttaminen sote-uudistukseen sekä sosiaalihuollon koulutuksen,
tutkimuksen ja kehittämisen rahoitukseen jatkuu
V. 2010 laaditun tutkimusohjelman uudistaminen

