
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Erikoissosiaalityöntekijän koulutus 
  

Lastensuojelun 
opintosuunta 
  

Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisalan (70 op) 
koulutusta järjestetään kahdella opintosuunnalla. 
Lastensuojelun opintosuunta vahvistaa tutkimukseen 
perustuvaa erikoistunutta sosiaalityön osaamista, jota 
tarvitaan lastensuojelun tehtävissä. Erikoistumiskoulutus 
tuottaa ammattilaisia, joilla on ajantasaiset ja 
tutkimusperustaiset valmiudet vaativaan asiakastyöhön, 
asiakastyön ja palveluiden kehittämiseen, lastensuojelun työn 
vaikuttavuuden arvioimiseen sekä asiakasprosessien ja 
ammatillisen toiminnan johtamiseen ja lastensuojelua 
koskevan tiedon tuottamiseen ja jakamiseen.  
 

Koulutuksen toteutus  
Lastensuojelun opintosuunnasta vastaavat Helsingin yliopisto ja 
Tampereen yliopisto yhteisesti laaditun opetussuunnitelman pohjalta. 
Koulutuksen laajuus on 70 op, jonka voi suorittaa 2,5 vuodessa 
työnteon ohella. Lastensuojelun opintosuuntaan valitaan yhteensä 30 
opiskelijaa. Koulutus käynnistyy tammikuussa 2022. 
 
Helsingin yliopiston opetus- ja tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. 
Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteistyönä 
toteutettavassa erikoistumiskoulutuksessa opetus tapahtuu 
pääsääntöisesti suomen kielellä.  Kirjalliset tehtävät ja tieteellis-
käytännöllinen lopputyö on mahdollista kirjoittaa joko suomen tai 
ruotsin kielellä.   
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Haku 
koulutukseen 
  

Opiskelijahaku 
toteutetaan  
26.8.–23.9.2021 
 
Lisätietoa 
koulutuksesta  
ja opiskelijahausta 
 

sosnet.fi/erko  
  
Sanna Lähteinen 
suunnittelija 
Sosnet 
sanna.lahteinen@ulapland.fi 
  

Eveliina Heino 
yliopistonlehtori 
Helsingin yliopisto 
eveliina.heino@helsinki.fi 
  

Tuija Eronen 
yliopistonlehtori 
Tampereen yliopisto 
tuija.eronen@tuni.fi 



 

 

Opintojen sisältö 
  

Erikoisalaopinnot 40 op 
• Lapset ja perheet yhteiskunnassa 5 op 
• Lastensuojelun järjestelmä, käytännöt ja 

lapsen etu 5 op 
• Päätöksenteko lastensuojelussa 5 op 
• Vuorovaikutusosaaminen haastavissa 

työtilanteissa 5 op  
• Intersektionaalisuus lastensuojelussa 5 op 
• Käytännön ja teorian yhdistäminen 

ammatillisessa työskentelyssä 5 op 
• Dokumentoinnin roolit ja merkitykset 

ammatillisessa asiakastyössä 5 op  
• Lastensuojelun johtaminen 5 op 

 

Tutkimus- ja kehittämisopinnot 20 op 
• Käytäntötutkimus ja yhteiskehittäminen 5 op  
• Tiedontuotanto lapsuutta haavoittavista 

olosuhteista 5 op 
• Vaikuttavuuden arviointi 5 op 
• Tieteellinen ja asiantuntijakirjoittaminen 5 op   

 
Tieteelliskäytännöllinen lopputyö 10 op 
• Työpaikalla toteutettava kehittämistehtävä,  
• Artikkeli vertaisarvioidussa tai muussa 

asiantuntijajulkaisussa, 
• Vaativa tutkimus- ja/tai 

kehittämishankkeen suunnitelma tai 
meneillään olevan hankkeen raportointi tai 

• Kirjallisuuskatsaus tieteellisistä teksteistä 
 

 
 
 

Tavoitteet 
Koulutuksen tavoitteena on syventää valmiuksia  
• Tuottaa valmiudet toimia lastensuojelun 

vaativissa asiantuntijatehtävissä sekä ymmärtää 
lastensuojelutyön arvot ja eettiset kysymykset.  

• Tuottaa valmiuksia käyttää alan tutkimustietoa 
ammatillisessa työssä, sen kehittämisessä sekä 
monialaisissa yhteistyöverkostoissa.  

• Antaa valmiuksia tarkastella kriittisesti 
lastensuojelua, omaa työtään ja 
toimintamahdollisuuksiaan osana yhteiskunnan 
rakenteita.  

• Kehittää uudenlaisia, rohkeita ja luovia 
ratkaisuja lasten ja perheiden ongelmien 
vähentämiseksi ja hyvinvoinnin tukemiseksi. 

 

Koulutuksen opetusmuodot 
• Monimuoto-opetuksena toteutettava 

koulutus sisältää itsenäistä työskentelyä, 
ryhmätyötä sekä verkko- ja 
kontaktiopetusta.  

• Koulutukseen sisältyy 16 
lähiopetuspäivää Helsingissä tai 
Tampereella. 

• Koulutus on opiskelijoille maksutonta, 
mutta opiskelija vastaa itse esimerkiksi 
matkakuluista.  

 


