
Erikoissosiaalityöntekijän koulutus 

Kuntouttava  
sosiaalityö
Kuntouttavan sosiaalityön erikoistumiskoulutus 
kohdentuu vaativissa elämäntilanteissa elävien aikuisten 
parissa tehtävään kuntouttavaan työhön. Koulutus 
vahvistaa erikoisosaamista ammattikäytäntöjen ja 
palvelujärjestelmän tutkimusperustaiseen kehittämiseen. 
Opintojen aikana tehdään oman työn kehittämiseen 
nivoutuva tieteellis-käytännöllinen lopputyö. 

Kenelle koulutus on tarkoitettu?
Erikoistumiskoulutus sopii sosiaalityöntekijöille, jotka työskentelevät 
aikuisten parissa ja jotka ovat kiinnostuneita ja haluavat syventää 
osaamista erityisesti työikäisten monimutkaistuneissa ongelmissa. 
Koulutus antaa tiedolliset, taidolliset ja tutkimukselliset valmiudet toimia 
erikoisosaamista vaativissa tehtävissä sosiaalihuollossa erityisesti aikuis-
sosiaalityössä, terveydenhuollon, työhallinnon ja kuntoutuksen organisaa-
tioissa sekä sosiaalialan järjestöissä. Koulutukseen valittavilta edellytetään 
maisterin tutkintoa ja sosiaalityön ammatillista kelpoisuutta (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 
• Kuntouttavan sosiaalityön erikoisalaopinnot 40 op
• Tutkimus- ja kehittämisopinnot 20 op
• Tieteellis-käytännöllinen lopputyö 10 op

Opetusmuodot
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 20 lähiope-
tuspäivää, kaksi verkkokurssia sekä etätehtäviä, itsenäistä ja ryhmätyösken-
telyä sekä työpaikoilla toteutettavia kehittämis- ja tutkimustehtäviä.

Koulutuksen toteutus 
Koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa. Lapin yliopisto ottaa opiskelijat ja 
antaa erikoistumiskoulutuksesta todistukset. Koulutus toteutetaan valta-
kunnallisena koulutuksena yhteistyössä Tampereen ja Turun yliopistojen 
kanssa. Koulutus on osallistujille maksutonta.  

Haku 
koulutukseen
Opiskelijahaku  
toteutetaan  
4.–29.10.2019.

Lisätietoa koulutuksesta 
ja valintamenettelystä 
Sosnet-verkoston 
verkkosivuilla:  
sosnet.fi/erko.



Tavoitteet
Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on

• vahvistaa työikäisten kuntouttavan sosiaalityön ja aikuis-
sosiaalityön asiantuntijuutta yksilö-, yhteisö-, järjestelmä-  
ja yhteiskuntatason työssä

• syventää sosiaalityön erikoisosaamista mm. työ- ja toiminta-
kykyyn, syrjäytymiseen, köyhyyteen, yksinäisyyteen ja 
asunnottomuuteen liittyvien monialaisten ongelmien 
tukemisessa ja ratkaisemisessa 

• kehittää uutta moniammatillista sosiaalisen ja terveyden 
näkökulmia yhdistävää osaamista 

• syventää osaamista ja valmiutta kuntouttavan sosiaalityön 
tutkimusperusteiseen kehittämiseen.

Erikoistumiskoulutuksen suoritettuaan  
sosiaalityöntekijä kykenee

• toimimaan vaativissa tilanteissa elävien asiakasryhmien 
kanssa tehtävässä kuntouttavassa sosiaalityössä

• johtamaan asiakasprosesseja
• arvioimaan työn vaikuttavuutta
• kehittämään asiakastyötä ja palveluja muuttuvissa 

rakenteissa.

Opintojen sisältö

Erikoisalaopinnot 40 op
• Kuntouttavan sosiaalityön tehtävä ja paikka  

yhteiskunnassa (5 op)
• Sosiaalinen kuntoutus, toimintakyky ja osallisuus (5 op)
• Asiakkaiden ja työntekijöiden vastuut ja oikeudet aikuis-

sosiaalityössä (10 op)
• Kuntouttavan sosiaalityön orientaatiot (5 op)
• Psykososiaalinen työote (5 op)
• Haavoittuvuus ja trauman kohtaaminen (5 op)
• Yhteisöllinen ja alueellinen työote (5 op) 

Kehittämis- ja tutkimusopinnot 20 op 
• Kuntouttavan sosiaalityön tutkimus, arviointi ja kehittäminen 

(10 op)
• Vuorovaikutuksen tutkimus tietoperustaisen kuntouttavan 

sosiaalityön vahvistajana (5 op)
• Sosiaalityöntekijät ja asiakkaat tiedon tuottajina ja yhteiskun-

nallisina vaikuttajina (5 op)

Tieteellis-käytännöllinen lopputyö 10 op
Lopputyö voi olla 

• työpaikalla toteutettava kehittämistehtävä ja sen raportointi
• artikkeli asiantuntijajulkaisussa tai 
• tutkimus- ja/tai kehittämishankkeen suunnitelma tai 

raportointi tai
• kirjallisuuskatsaus tieteellisistä teksteistä.

Lähiopetusjaksot
Lähiopetusjaksot koostuvat luennoista, 
ryhmätyöskentelystä ja muista vertaisop-
pimista edistävistä opiskelutavoista sekä 
seminaareista. Erikoistumiskoulutus kiinnittyy 
opiskelijan omiin työtehtäviin kuntouttavan 
sosiaalityön osaamisalueilla.

Lähiopetuspäivien ajankohdat 

• 30.–31.1.2020
• 7.– 8.5.2020
• 17.–18.9.2020
• 26.–27.11.2020

Loput lähiopetuspäivien ajankohdat ja paikka-
kunnat ilmoitetaan koulutuksen alkaessa.  

Lisätietoa 
sosnet.fi/erko 
facebook.com/yliopistoverkostososnet

• Sanna Hautala, professori 
Lapin yliopisto 
sanna.hautala@ulapland.fi

• Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori  
Lapin yliopisto 
marjo.romakkaniemi@ulapland.fi

• Kirsi Juhila, professori
Tampereen yliopisto 
kirsi.juhila@tuni.fi

• Kirsi Günther, yliopistonlehtori 
Turun yliopisto 
kirsi.gunther@utu.fi 

• Sanna Lähteinen, suunnittelija, Sosnet 
sanna.lahteinen@ulapland.fi


