
 

Haku koulutukseen 

Opiskelijahaku toteutetaan 26.8.-20.9.2022 
  

Lisätietoa koulutuksesta ja opiskelijahausta  
on Sosnet-yliopistoverkoston verkkosivuilla:  
sosnet.fi/erko 
  

  

 

 

Erikoissosiaalityöntekijän koulutus 

Aikuissosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus 
Aikuissosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen erikoistumiskoulutus tuottaa tiedollisia, taidollisia ja 
tutkimuksellisia valmiuksia toimia erikoisosaamista vaativissa sosiaalityöntekijän tehtävissä sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujärjestelmän eri toimialueilla, järjestöissä ja yrityksissä sekä työhallinnossa ja 
kuntoutuksen organisaatioissa. Koulutuksella vastataan osaamistarpeisiin, jotka liittyvät sosiaalityön 
toimintaympäristön muutoksiin sekä yksilöiden monimutkaistuneisiin ongelmiin ja erityisen tuen 
tarpeisiin. 
 

 

Kenelle koulutus on tarkoitettu? 
 

Osaamisensa syventämisestä kiinnostuneille 

sosiaalityöntekijöille, jotka työskentelevät erilaisissa 

tehtävissä kaikenikäisten aikuisten ja moninaisen 

aikuisväestön parissa sekä johtamis- ja kehittämistehtävissä. 

Edellytyksenä on maisterin tutkinto ja sosiaalityön 

ammatillinen kelpoisuus (Laki 817/2015, 7 §) sekä 

työkokemusta sosiaalityön tehtävistä. 

 

Koulutuksen kesto 
  

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 70 opintopistettä,  

ja sen voi suorittaa 2,5 vuodessa työn ohella. 

  

Koulutuksen rakenne 
 

• Aikuissosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen 

erikoisalaopinnot 40 op 

• Tutkimus- ja kehittämisopinnot 20 op 

• Tieteellis-käytännöllinen lopputyö 10 op 

 

 

 

Opetusmuodot 
  

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Kahden 

päivän pituisia kontaktiopetusjaksoja järjestetään 2-3 

lukukausittain. Kontaktiopetus tapahtuu Lapin, Turun tai 

Tampereen yliopistolla tai reaaliaikaisesti verkossa.  

 

Opintoihin sisältyy mm. luentoja, ryhmätyöskentelyä ja 

seminaareja. Lisäksi koulutukseen kuuluu verkkovälitteistä ja 

itsenäistä opiskelua, lopputyötä tukevia kirjallisia tehtäviä 

sekä tieteellis-käytännöllinen lopputyö ja siihen liittyvä 

ohjaus.  

 

Koulutuksen toteutus ja hinta 
  

Koulutukseen valitaan 26 opiskelijaa Lapin yliopistoon. 

Erikoissosiaalityöntekijän koulutus on opiskelijoille 

maksutonta, mutta opiskelija tai hänen työnantajansa 

vastaavat matka- ja majoitus ym. osallistumiskuluista.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Opintojen sisältö 
  

Erikoisalaopinnot 40 op 

• Aikuissosiaalityön tehtävä ja paikka yhteiskunnassa 

5 op 

• Sosiaalinen kuntoutus toimijuuden ja osallisuuden 

vahvistajana 5 op 

• Psykososiaalinen työote 5 op 

• Asiakkaiden ja työntekijöiden oikeudet ja vastuut 5 

op 

• Erityisen tuen tarve ja omatyöntekijyys 5 op 

• Aikuissosiaalityön kohdeilmiöt, orientaatiot ja 

menetelmät 5 op 

• Haavoittuvuus ja trauman kohtaaminen 5 op 

• Yhteisöllinen ja alueellinen työote 5 op 
 

 

Tutkimus- ja kehittämisopinnot 20 op 

• Aikuissosiaalityön tutkimus, arviointi ja 

kehittäminen 10 op 

• Vuorovaikutuksen ja kohtaamispaikan tutkimus 

tietoperustaisen aikuissosiaalityön vahvistajana 5 

op 

• Sosiaalityöntekijät ja asiakkaat tiedon tuottajina ja 

yhteiskunnallisina vaikuttajina 5 op 

 
 

Tieteellis-käytännöllinen lopputyö 10 op 

• Työpaikalla toteutettava kehittämistehtävä ja sen 

raportointi, 

• Artikkeliluonnos vertaisarvioituun julkaisuun tai 

artikkeli muussa asiantuntijajulkaisussa, 

• Tutkimus- ja/tai kehittämishankkeen suunnitelma 

tai meneillään olevan hankkeen raportointi tai  

• Kirjallisuuskatsaus tieteellisistä teksteistä. 

 

Kontaktiopetusjaksot 
  

Vuoden 2023 kontaktiopetuspäivät järjestetään: 

• 2.–3.2. – Lapin yliopisto 

• 4.–5.5. – Lapin yliopisto 

• Syys-lokakuu – verkko-opetusjakso/ Turun yliopisto 

• 23.–24.11. – Tampereen yliopisto 

• Joulu-helmikuu – verkko-opetusjakso / Tampereen 

yliopisto 

Vuosien 2024–2025 kontaktiopetuspäivät ilmoitetaan 

koulutuksen alussa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osaamisen arviointi 
  

Koulutuksen myötä saavutettavaa asiantuntijuutta 

arvioidaan koko koulutuksen aikana kolmen erilaisen 

suoritustavan pohjalta: 

• Opintojaksoihin liittyvien oppimistehtävien 

suorittaminen hyväksytysti 

• Yksilöityihin osaamistavoitteisiin perustuvat 

työelämään kiinnittyvät kehittämistehtävät 

• Oppimisryhmissä toteutuva vertaisoppiminen ja 

vertaisarviointi. 

 

Tavoitteet 
  

Koulutuksessa on mahdollisuus syventyä omiin erityisiin 

kiinnostuksen aiheisiin ja työelämätarpeisiin 

kirjallisuuden, oppimistehtävien sekä lopputyön avulla.  

 

Erikoistumiskoulutuksen suoritettuaan opiskelija: 
  

• Hallitsee aikuissosiaalityön ja sosiaalisen 

kuntoutuksen ajankohtaisen tutkimuksellisen ja 

teoreettisen keskustelun 

• Kykenee toimimaan aikuissosiaalityön ja 

sosiaalisen kuntoutuksen vaativissa 

erityisasiantuntijatehtävissä 

• Hallitsee aikuissosiaalityön ja sosiaalisen 

kuntoutuksen palvelujen sekä palveluketjujen 

toteuttamisen ja kehittämisen monialaisissa 

toimintaympäristössä  

• Pystyy analysoimaan, arvioimaan ja kehittämään 

aikuissosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen 

käytäntöjä ja palveluja hyödyntämällä osaamistaan 

ja sosiaalitieteellisiä tutkimus- ja 

kehittämismenetelmiä 
 

 

 

Lisätietoa 
 

sosnet.fi/erko | facebook.com/yliopistoverkostososnet 

  

Sanna Lähteinen | suunnittelija | Sosnet 

sanna.lahteinen@ulapland.fi 
 

Sanna Hautala | professori | Lapin yliopisto 

sanna.hautala@ulapland.fi 
 

 

 


