
Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus 30 op 

 

 

Lastensuojelutyön                      

erikoistumiskoulutuksella      

haetaan yhteisvaikuttavuutta                  

valtakunnallisen lastensuojelu-

työn kehittämisen ja                

parhaillaan ajankohtaisen       

hallituksen lapsi- ja perhe-

palveluiden muutosohjelman                         

LAPE-kärkihankkeen kanssa. 

 

www.hamk.fi/erikoistumiskoulutus 

Erikoistumiskoulutus on uusi täydennyskoulutusmuoto, joka 
on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi 
ja tarkoitettu jo työelämässä toimineille edistämään amma-
tillista kehittymistä. Opinnot voidaan suorittaa työn ohessa 
sekä hyväksilukea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon 
johtavissa opinnoissa. Lastensuojelutyön erikoistumiskoulu-
tus syventää ja vahvistaa lastensuojelutyön asiantuntijateh-
tävissä tarvittavaa osaamista erikoisosaamiseksi. Opintojen 
suorittaminen merkitään Valviran rekisteriin, mikä auttaa 
työnhaussa ja työelämässä etenemiseen. 
 

Kohderyhmä  
Sosionomi (AMK) tutkinnon sekä muun soveltuvan korkea-
koulututkinnon ja aiemman opistoasteen tutkinnon  suorit-
taneille, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaami-
nen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten, ja jotka 
ovat kiinnostuneita kehittämään lapsi-, nuoriso- ja perhe-
palveluita lastensuojelullisesta näkökulmasta. Odotamme 
hakijalta työkokemusta lastensuojelusta tai lapsi- ja perhe-
palveluista. 
 

Koulutuksen sisältö              
- Lapset, nuoret ja perheet yhteiskunnassa – eettisesti kestä-
vä lastensuojelutyö muuttuvassa yhteiskunnassa, 3 op 
- Asiakasprosessi lastensuojelutyössä, 5 op 
- Osallistavat asiakastyön menetelmät ja -käytännöt       
lastensuojelutyössä, 2 op 
- Kriisi- ja traumatyö lastensuojelussa, 5 op 
- Ehkäisevän lastensuojelutyön työmenetelmät                                       
ja -käytännöt, 5 op   
- Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon                  
työmenetelmät ja -käytännöt, 5 op 
- Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen 
kehittäminen lastensuojelutyössä, 5 op                                                                 
 

Toteutus 
Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa 
työn ohella. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- 
ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimisteh-
tävät ja kehittämistehtävä integroidaan työelämään ja hen-
kilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus 
perustuu valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston 
opetussuunnitelmaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee 
koulutuksen toteuttamista. 
 

Ajankohta 30.8.2018 – 17.5.2019 
Lähiopetuspäivät: 30.8.–31.8.2018, 4.–5.10.2018,         
15.–16.11.2018, 10.–11.1.2019, 7.–8.3.2019, 11.–
12.4.2019 ja 17.5.2019. 
 

Hakeminen 
Sähköinen hakulinkki on osoitteessa:  
www.hamk.fi/erikoistumiskoulutus  
- Hakuaika 19.3.–18.5.2018.  
 

Hinta 
Koulutuksen hinta on 1500 euroa, ALV 0 %. Summan voi 
tarvittaessa jakaa useampaan erään. Koulutuspaikan vas-
taanottamisen jälkeen osallistumisen  perumisesta tai peru-
misen tekemättä jättämisestä peritään 50 % osallistumis-
maksusta.  
 

Lisätietoja 
Lehtori Raija Koskinen, p. 050 325 3533 
Työelämäpalvelupäällikkö Kati Rokala, p. 050 574 5056,             
Suunnittelija Sirkka Lehtinen, p. 050 574 5553,            
etunimi.sukunimi@hamk.fi   

http://www.hamk.fi/erikoistumiskoulutus

