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Terveyssosiaalityön täydennyskoulutusohjelma (25 op) 
Ennakkotiedote 28.6.2019 

 
 
Tampereen yliopisto järjestää 2019-21 Terveyssosiaalityön täydennyskoulutusohjelman, jonka tavoit-
teena on monipuolisesti vahvistaa sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuuden kehittymistä ja sosiaalityön 
paikan perusteluja uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteessa. Siihen pyritään 
vahvistamalla eri osaamisalueita ja tutkivaa työotetta omassa työssä, kehittämisessä ja innovaatiotoi-
minnassa. Sosiaalityön tehtävä integroiduissa palveluissa on kohdata ihminen elämäntilannelähtöi-
sesti ja kokonaisvaltaisesti.    
 
Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka toimit sosiaalityöntekijänä terveydenhuollossa.   
 
Täydennyskoulutukseen valitaan 20 osallistujaa. Haku päättyy 11.10.2019.  Koulutukseen haetaan 
täyttämällä verkkolomake ja liittämällä siihen erillinen liite, jossa hakija pohtii ensiksi ammatillisia 
haasteitaan työssään ja toiseksi alustavaa suunnitelmaa koulutuksessa suoritettavaksi kehittämisteh-
täväksi, jossa sosiaalityön asiantuntijuus kehittyy.  Verkkolomakkeen osoite on 
  
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/23663/lomake.html 
 
Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.  Suorittaminen edellyttää sitoutumista lähijaksoihin, 
niihin liittyviin oppimistehtäviin ja kirjallisuuteen sekä oman työn kehittämistehtävään. Lähijaksot jär-
jestetään Tampereella. Monimuoto-opetuksessa käytetään sähköpostin lisäksi oppimisalustoina 
Moodlea, Zoomia ja Business Skypea. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustuksen koulutuksen toteuttamiseksi, jolloin 
osallistujalta ei peritä osallistumismaksua. Osallistuja huolehtii omista matkustus- ja ruokailukustan-
nuksistaan.  Mikäli hakijoita joudutaan karsimaan, valintakriteereinä käytetään sitä, että valitut tule-
vat erilaisista organisaatioista ja eri puolilta Suomea. Lisäksi valintakriteerinä käytetään hakemukseen 
liitettyä alustavaa kehittämistehtäväsuunnitelmaa.  
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Koulutuksen sisältö:  
 
1. jakso Integroitujen palveluiden rakenne, kuntoutusjärjestelmäosaaminen ja sosiaalityö (5 op)  
12.-13.12.2019 

-  kuntoutuksen kokonaisuuden hallinta, kuntoutusjärjestelmien yhteen- 
   sovittaminen ja asiakkaan toimeentulon varmistaminen muuttuvassa  
   elämäntilanteessa  

 
2. jakso Sosiaalisten tekijöiden merkitys terveydelle, hyvinvoinnille ja kuntoutumiselle (5 op) 
27.-28.1.2020 

- sosiaalityön paikan ja tehtävän perustelut terveydenhuollossa 

- dialoginen vuorovaikutus ja sosiaalisen voima; sosiaalityön menetelmien ja teoreet-

tisten viitekehysten soveltaminen  

3. Terveys- ja sosiaalipolitiikan muutokset ja niiden vaikutus asiakkaiden palveluihin ja palveluiden 
saatavuuteen (5 op) 23.-24.4.2020  

- rakenteellisen sosiaalityön keinot vaikuttaa terveyden- ja sosiaalihuollon yhdyspin-

noilla siten, että asiakkaiden palvelupolut olisivat sujuvammat ja yhtenäisemmät  

  4. Johtamisen kysymykset ja osaaminen (5 op) 26.-27.10.2020 

-  sote-toimintojen johtaminen, taloudellisten kokonaisuuksien  
   ymmärtäminen, eettiset kysymykset  
-  vaikuttavuuden seuranta ja oman työn tutkiva kehittäminen  
-  työssä dokumentoidun tiedon hyödyntäminen  
 

5. Juridiset kysymykset asiakkaan asioissa (5 op) 10.-12.2.2021 

 - asiakasturvallisuus, potilaan oikeudet, sosiaaliturvaan liittyvät juridiset kysymykset jne. 
 - kehittämistehtävien esittely (posterinäyttely tm.) 
 
Kehittämistehtävä 

Ohjattu kehittämistehtävä, joka sisältyy opintosuorituspisteinä koulutuksen viiteen 
opintojaksoon ja mahdollisuuksien mukaan myös niiden oppimistehtäviin, käynniste-
tään koulutuksen alussa. Sen edellytetään edistyvän asteittain koko koulutuksen ajan ja 
valmistuvan koulutusryhmän yhteiseen tarkasteluun viimeisellä lähijaksolla. Tehtäviin 
annetaan yksilö- ja ryhmäohjaus sähköisillä alustoilla. 
 
 

Lisätiedot:  
 Tuula Kostiainen, Tampereen yliopisto,  tuula.kostiainen@tuni.fi, puhelin 050 523 149 
 (ei kuitenkaan 1.-31.7.2019) 
 
 

Yliopiston yhteistyökumppanina suunnittelussa on Terveyssosiaalityöntekijät ry.  
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