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Lastensuojelutyön
erikoistumiskoulutus 30 op

Tahdotko tehdä entistä vaikuttavampaa lastensuojelutyötä? Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus
vahvistaa osaamistasi ja antaa välineitä toimia asiantuntijatehtävissä lasten, nuorten ja perheiden
parissa.
Tavoite:
•
•
•
•

Ymmärrät lastensuojelutyön ja sen vaatiman osaamisen erityisenä työalueena
Hallitset lastensuojelun asiakasprosessin ja pystyt työskentelemään sen eri vaiheissa vaativissa ammatillisissa
tehtävissä
Osaat soveltaa ja kehittää erilaisia lapsen ja perheen osallisuutta ja toimijuutta vahvistavia työkäytäntöjä ja
-menetelmiä
Reflektoit kriittisesti osaamistasi ja omaat valmiudet asiantuntijuuden jatkuvaan ylläpitämiseen

Kohderyhmä:
Voit hakea koulutukseen, kun Sinulla on aiempi sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan
korkeakoulututkinto tai sitä edeltänyt opistoasteen tutkinto. Lisäksi eduksi katsotaan työkokemus lapsi, nuoriso ja
perhepalveluista, erityisesti lastensuojelutehtävistä.

Ajankohta:
9.9.2021-20.5.2022
Koulutukseen sisältyy 13 opetuspäivää (kaikkiin päiviin voi osallistua etänä)
9.-10.9., 7.-8.10., 11.-12.11. ja 3.12.2021 sekä 20.-21.1., 17.-18.3., 22.4. ja 20.5.2022

Koulutuspaikka:
Lähiopetuksena tai verkossa.
Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Hamk-, LAB-, Savonia- ja Xamk-ammattikorkeakoulu.

Käännä >>
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Sisältö:
• Lapset, nuoret ja perheet yhteiskunnassa – eettisesti kestävä 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:

Hakeminen:

Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina.
Oppimista tukevat verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus

Hakuaika 1.3.-29.8.2021. Hae osoitteessa:
www.savonia.fi/erikoistumiskoulutukset

Lisätietoja:
Laajuus:

Johanna Komulainen, puh. 044 785 6622,
johanna.komulainen@savonia.fi
Tuija Pakarinen, puh. 044 785 6417,
tuija.pakarinen@savonia.fi

30 opintopistettä

Hinta:
1 500 € (ALV 0 %).
Laskutus kahdessa yhtä suuressa erässä
(10/2021 ja 2/2022)

Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä:
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