Erikoissosiaalityöntekijän koulutus

Rakenteellinen sosiaalityö
Rakenteellisen sosiaalityön erikoistumiskoulutus vahvistaa tiedontuotannon, vaikuttamisen ja
palveluiden kehittämisen erityisasiantuntijuutta muuttuvassa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä.
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014, 7 §) korostaa rakenteellisen sosiaalityön merkitystä ja sosiaalityön
asiantuntemuksen hyödyntämistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Opetusmuodot

Rakenteellisesta sosiaalityöstä kiinnostuneille henkilöille,
joilla on maisterin tutkinto ja sosiaalityön ammatillinen
kelpoisuus (Laki 817/2015, 7 §) sekä työkokemusta
sosiaalityön tehtävistä.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka
sisältää 9 kaksipäiväistä kontaktiopetuspäivää Jyväskylässä
tai verkkovälitteisesti toteutettuna, johon sisältyy mm.
luentoja, ryhmätyöskentelyä ja muita vertaisoppimista
edistäviä opiskelumuotoja ja seminaareja. Lisäksi
koulutukseen kuuluu muuta verkkovälitteistä ja itsenäistä
opiskelua, työssäoppimista ja lopputyötä tukevia kirjallisia
tehtäviä, vertaisohjausta- ja -arviointia sekä
tieteelliskäytännöllinen lopputyö ja siihen liittyvä ohjaus.

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

Koulutuksen rakenne
•
•
•

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

Haku koulutukseen

Koulutuksen toteutus ja hinta
Koulutukseen valitaan 26 opiskelijaa Jyväskylän yliopistoon.
Erikoissosiaalityöntekijän koulutus on valtion
koulutuskorvausten vuoksi opiskelijalle maksutonta, mutta
opiskelija vastaa itse esim. lähiopetusjaksojen
edellyttämistä matka- ja majoituskustannuksista.

Opiskelijahaku toteutetaan 26.10.–20.11.2020
Lisätietoa koulutuksesta ja opiskelijahausta
on Sosnet-yliopistoverkoston verkkosivuilla:
sosnet.fi/erko

Opintojen sisältö

Osaamisen arviointi

Erikoisalaopinnot 40 op

Koulutuksen myötä saavutettavaa asiantuntijuutta
arvioidaan koko koulutuksen aikana kolmen erilaisen
suoritustavan pohjalta

•
•
•
•
•
•
•

Rakenteellisen sosiaalityön asiantuntijuus 5 op
Rakenteellisen sosiaalityön yhteiskunnallinen
konteksti ja muuttuvat toimintaympäristöt 5 op
Valtaistuminen ja osallisuustyö 5 op
Julkisuustyö ja viestintä 5 op
Tiedontuotanto ja sosiaalinen raportointi
vaikuttamisen välineenä 5 op
Ihmisoikeudet ja oikeudenmukaisuustyö 5 op
Hyvinvointipolitiikka ja strategiatyö 5 op

Tutkimus- ja kehittämisopinnot 20 op
•
•
•
•

Arviointi- ja vaikuttavuustutkimus rakenteellisen
sosiaalityön välineenä 5 op
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 op
Tekstien kriittinen lukutaito ja tulkinta 5 op
Tieteellinen raportointi ja
asiantuntijakirjoittaminen 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.

•
•
•

Opintojaksoihin liittyvien oppimistehtävien
suorittaminen hyväksytysti
Yksilöityihin osaamistavoitteisiin perustuvat
työelämään kiinnittyvät kehittämistehtävät
Oppimisryhmissä toteutuva vertaisoppiminen ja
vertaisarviointi.

Tavoitteet
Rakenteellisen sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen
tavoitteena on syventää valmiuksia
•

•
•

Tuottaa ja välittää tietoa asiakkaiden tarpeista ja
niiden yhteiskunnallisista yhteyksistä sekä
palveluiden vaikutuksista
Kehittää kuntien ja alueiden asukkaiden palvelu-,
asuin- ja toimintaympäristöjä
Tukea ja valtaistaa asiakaskansalaisia osallistumaan
ja vaikuttamaan elämäänsä ja yhteiskuntaa koskeviin
kysymyksiin ja päätöksentekoon.

Erikoistumiskoulutuksen suoritettuaan sosiaalityöntekijä
kykenee toimimaan
•
•

Tiedontuotannon ja vaikuttamisen
erityisasiantuntijana
Rakenteellisen sosiaalityön toimintakäytäntöjen
kehittämisen edelläkävijänä.

Kontaktiopetusjaksot

Lisätietoa

Vuoden 2021 kontaktiopetuspäivät järjestetään alustavan
suunnitelman mukaan seuraavasti

sosnet.fi/erko | facebook.com/yliopistoverkostososnet

•
•
•
•

To-pe 4.–5.2.2021
To-pe 22.–23.5.2021
Syyskuu 2021
Marraskuu 2021

Vuosien 2022–2023 kontaktiopetuspäivät sovitaan
koulutuksen alussa.
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