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UUDET SOSIAALITYÖN 

ERIKOISTUMISKOULUTUKSET ALKAMASSA

• Ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia

• Suunnattu henkilöille, jotka ovat suorittaneet yliopistollisen 

maisterin tutkinnon ja joilla on työkokemusta sosiaalityön tehtävistä

• Täydennyskoulutusta pysyvämmäksi tarkoitettuja koulutuksia

• Tavoitteena tuottaa osaamista sellaisilla asiantuntijuuden aloilla, 

joilla ei ole markkinaehtoisesti toteutettua koulutustarjontaa

• Eivät johda tutkintoon

• Perustuvat Sosnet-yliopistojen väliseen sopimukseen, jonka 

valmistelussa  mukana myös työelämä

• Koulutukset ovat maksullisia



SOSIAALITYÖN ERIKOISTUMISALAT

 Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö: TY yhteistyössä 

HY, TaY ja ISY, aloitus syksyllä 2016

 Rakenteellinen sosiaalityö: JY, aloitus syksyllä 2016

 Kuntouttava sosiaalityö: LaY yhteistyössä TY ja TaY, 

haku syksyllä 2016 ja aloitus alkuvuodesta 2017

 Hyvinvointipalvelut: HY ja ISY, haku syksyllä 2016 ja 

aloitus alkuvuodesta 2017



ERIKOISTUMISKOULUTUKSEN 

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.



TYÖELÄMÄN OSAAMISTARPEISIIN 

VASTAAMINEN

 Erikoistumiskoulutusten tavoitteena on vastata 

työelämän ja korkeakoulujen yhdessä määrittämiin 

osaamistarpeisiin

 Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa 

tarvitaan aitoa työelämäyhteistyötä monipuolisen 

näkemyksen saamiseksi alan asiantuntijuuden 

kehittämiseen liittyvistä koulutustarpeista

 Koulutusten tulee olla kysyntälähtöisiä



TYÖELÄMÄN OSAAMISTARPEITA LASTEN JA 

PERHEIDEN PALVELUISSA  v. 2015 TEHDYN 

KARTOITUKSEN PERUSTEELLA

• Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja hyvinvoinnin 

riskitekijöitä sekä lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä 

perhedynamiikkaa koskeva teoreettinen ja tutkimuksellinen 

tietopohja ja tiedon soveltaminen käytäntöön

• Sosiaalisen asiantuntijuus ja sen hyödyntäminen 

moniammatillisissa verkostoissa ja erilaisissa työtilanteissa

• Vaativan asiantuntija- ja asiakastyön osaaminen, erityisesti 

lasten tilannearvioinnin taidot kaltoinkohtelun ja muun 

lastensuojelutarpeen tunnistamiseksi 



TYÖELÄMÄN OSAAMISTARPEITA... 

• Asiakastyössä tarvittavien työskentelytapojen ja -

menetelmien osaaminen ja uusien menetelmien 

kehittäminen, erityisesti kriisityö, perhesosiaalityö ja eri-

ikäisten lasten kanssa työskentely

• Monikulttuurisen sosiaalityön osaaminen 

• Moniammatillinen yhteistyö sekä asiakasprosessien 

johtaminen 

• Työn vaikuttavuuden arviointi- ja kehittämisosaaminen

• Koulutuksen kytkeminen työelämän kehittämiseen 

oppimistehtävien kautta



LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN 

ERIKOISALAN OPETUSSUUNNITELMAN (70 OP) 

RAKENNE:  

1. ERIKOISALAOPINNOT 40 op 

Lapset, nuoret ja perheet yhteiskunnassa 15 op 

1.1 Lapset ja nuoret yhteiskunnassa (5 op)  

1.2 Nuoruus ja syrjäytyminen (5 op)  

1.3 Perhe, perheen muutokset sekä perheen ja 

lasten hyvinvoinnin riskitekijät suomalaisessa  

yhteiskunnassa(5 op)  

Sosiaalityö lasten, nuorten ja perheiden kanssa 

25 op 

1.4. Perhesosiaalityö ja perhelainsäädäntö (5 op) 

1.5. Lastensuojelu instituutiona, palvelujärjestelmän 

muutokset ja lasten oikeudet (5 op)  

1.6. Lastensuojelun asiakasprosessi (5 op)  

1.7. Monikulttuurisen sosiaalityön erityiskysymykset 

(5 op)  

1.8. Kriisi- ja traumatyö sekä lasten kanssa 

työskentely (5 op)  

2. TUTKIMUS- JA 

KEHITTÄMISOPINNOT 20 op 

2.1  Käytäntötutkimus ja ammattikäytäntöjen 

kehittäminen (5 op)  

2.2  Lastensuojelun tieto ja dokumentointi (5 op)  

2.3  Vaikuttavuuden arviointi (5 op)  

2.4  Moniammatillisen ja asiakaslähtöisen 

yhteistyön kehittäminen (5 op)  

3. TIETEELLIS-KÄYTÄNNÖLLINEN 

LOPPUTYÖ 10 op 



LANUPE-KOULUTUKSEN ALKAMINEN

Koulutukseen valittiin 25 opiskelijaa (49 hakijasta)kesällä

2016

Opiskelijoiden kehittämistöiden teemoissa korostuu yhtäältä muuttuvaan

toimintaympäristöön vastaaminen, toisaalta perustyön osaamisen

vahvistaminen:

 Teoria- ja tutkimustiedon hyödyntäminen sosiaalityössä, esim. lapsen tilanteen arvioinnissa

 Sosiaalityön ja terveydenhuollon sekä perus- ja erikoistason palvelujen yhteistyön kehittäminen

alueellisessa sote-rakenteessa

 Moniammatillisuuden kehittäminen palvelutarpeen arvioinnissa, vanhemmuuden arvioinnissa, poliisin

kanssa tehtävässä sosiaalityössä ja lastensuojeluprosessissa yleisemmin

 Monikulttuurisen sosiaalityön asiantuntijuuden vahvistaminen lastensuojelussa

 Vuorovaikutuksen kehittäminen asiakastyössä

 Työskentelymallit esim. kiireelliseen sijoitukseen, sijoitettujen lasten ja heidän vanhempiensa kanssa

työskentelyyn, väkivaltatyöhön lasten kanssa jne.

 Vaikuttavuus esimerkiksi sijaishuollossa ja väkivaltatyössä

 Perheneuvolan sosiaalityön ja jälkihuollon kehittäminen



Millaista (uutta) osaamista ja tietoa

lasten ja nuorten palveluissa tarvitaan?

Sosiaalityön peruskoulutus

Moniammatilliset opetusmuodot:

Moniammatillinen opetusklinikka –

sosiaalityö, psykologia, logopedia

Aivot-kurssi – lääketiede ja sosiaalityö

Monelle-kurssi – lääketiede, 

hammaslääketiede, psykologia, 

logopedia, sosiaalityö, toimintaterapia, 

fysioterapia, sosionomikoulutus

Lapsen kaltoinkohtelun tunnistaminen ja 

kohtaaminen – TY, TaY, TuAMK, SAMK

Muut käytännön opetuksen

muodot?

Sosiaalityön

erikoistumiskoulutus

Kokemukset ensimmäisistä

uusimuotoisista

erikoistumiskoulutuksista

hyödynnetään uusien

valmistelussa.

Työelämäyhteistyön muodot?

Tutkimushankkeet?




