Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto

ERIKOISSOSIAALITYÖNTEKIJÄN KOULUTUS: VALINTAKRITEERIT JA VALITTAVIEN
OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄ LAPSI- NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN
LASTENSUOJELUN OPINTOSUUNTAAN
VALINTAMENETTELY JA VALITTAVIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄ:
Vuonna 2022 käynnistyvään erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön
erikoisalan lastensuojelun opintosuuntaan valitaan yhteensä 30 opiskelijaa, joista 15 opiskelijaa Helsingin
yliopistoon ja 15 opiskelijaa Tampereen yliopistoon.
Erikoisalan opiskelupaikat täytetään hakijoiden saamassa pistejärjestyksessä. Valinnassa huomioidaan
hakijan esittämä hakutoiveyliopisto, kun hakijan saamat pisteet riittävät hänen valitsemaansa yliopistoon.
Ruotsin kielellä koulutuksen suorittavat valitaan Helsingin yliopistoon.
VALINTAPERUSTEET:
Koulutukseen valittavilta edellytetään:
1) Suoritettua yliopistollista maisterin tutkintoa
2) Sosiaalityöntekijän ammatinharjoittamisoikeutta (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015,
7 §)
3) Työkokemusta sosiaalityön tehtävistä.
VALINTAKRITEERIT:
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
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 lastensuojelun sosiaalityön 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.

