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Lapsen oikeudet monialaisessa yhteistyössä (2-5 op) - 
Lastensuojelun osaamista syventävä opintokokonaisuus (20 op) 
  
Koulutuksen sisältö 

 

Lapsen oikeudet monialaisessa yhteistyössä 2-5 op, lähipäivät 30.-31.3.2020 

- lainsäädäntö, lapsen osallisuus, lapsen oikeudet, lapsen etu 

- lapsen asema ja oikeudet asiakkaana eri palvelujärjestelmissä 

- yhteisen ymmärryksen luominen  

 

Työssä oppiminen ja ohjaus 5 op, lähipäivät 5.6.2020 ja 1 päivä helmikuussa 2021 

- työssä oppimisen teoriaperusta ja työssä oppimisen muodot  

- työelämäohjaus ja työhyvinvointi  

 

Lapsen kanssa ja lapsen asioissa työskentely lastensuojelussa 5 op, lähipäivät 24.-  

                25.9.2020 

- erilaisia näkökulmia lapsuuteen ja työtä ohjaavien lapsikäsityksien tarkastelu 

- lapsen kanssa ja lapsen asioissa työskentelyn erilaiset tehtävät 

- teoriaperustan merkitys lapsen kanssa työskentelylle  

- lapsen asioista vastaaminen 

 

Lastensuojelun tieto ja dokumentointi 5 op, lähipäivät 30.10.2020 ja 15.1.2021  

- dokumentoinnin erilaiset roolit ja merkitykset osana professionaalista 

sosiaalityötä ja sosiaalityön tutkimusta: dokumentoinnin ohjeet ja käytännöt, 

asiakastietojärjestelmät, dokumentointi ja tiedonmuodostus, asiakkaiden ja 

asiakirjojen suhteet, vuorovaikutus, etiikka sekä dokumenttien käyttö sosiaalityön 

tutkimuksessa 

- valmius analysoida kriittisesti sosiaalityössä tuotettavia dokumentteja niin niiden 

sisällön, tuotantoehtojen kuin seurauksellisuuden näkökulmista  

 

Koulutuksen toteutuksesta vastaa Tampereen yliopiston asiantuntijaryhmä: 

 

Tuija Eronen, YTT, yliopistonlehtori (sosiaalityö), koulutuksen johtaja 

Tarja Pösö, professori (sosiaalityö) 

Laura Kalliomaa-Puha, professori (sosiaalioikeus) 

Hannele Forsberg, professori (sosiaalityö) 

Aino Ritala-Koskinen, YTT, yliopistonlehtori (sosiaalityö) 

Tuula Kostiainen, KT, projektipäällikkö (jatkuvan oppimisen palvelut)  

 

Lähijaksoilla on myös muita teeman mukaisia erityisasiantuntijoita.  
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Kohderyhmä  

 

1. Lastensuojelun sosiaalityöntekijät, lapsi- ja perhepalveluiden sosiaalityöntekijät ja 

sosiaalityöntekijät, jotka ovat siirtymässä näihin tehtäviin 

 

2. Koulutuksen ensimmäiseen moduuliin 30.-31.3.2020 Lapsen oikeudet monialaisessa 

yhteistyössä otetaan lastensuojeluasioiden parissa eri tehtävissä toimivia ammattilaisia: 

terveydenhuollon, koulun tai varhaiskasvatuksen ammattilaisia, hallintoistuinten ja 

käräjäoikeuksien tuomareita ja asiantuntijajäseniä, asianajajia, avustajia ja lastensuojelun 

edunvalvojia. Heille jakso on 2 opintopisteen suoritus.  

 

Opetusjärjestelyt  

 

Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.  Suorittaminen edellyttää sitoutumista 

lähijaksoihin ja niihin liittyviin oppimistehtäviin. Lähijaksot järjestetään Tampereella. 

Monimuoto-opetuksessa käytetään sähköpostin lisäksi oppimisalusta Moodlea ja 

etäohjauksessa Zoomia. 

 

Ensimmäinen lähijakso 30.-31.3.2020 Lapsen oikeudet monialaisessa yhteistyössä on 

yhteinen kaikille lastensuojelun parissa toimiville ammattilaisille. 

 

Maksuehto 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustuksen koulutuksen 

toteuttamiseksi, jolloin osallistujalta ei peritä osallistumismaksua. Osallistuja huolehtii 

omista matkustus- ja ruokailukustannuksistaan.  

 

Koulutukseen haku 

 

Haku päättyy 28.2.2020 e-lomakkeella:  

 

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/24842/lomake.html 
 

Lisätiedustelut 

 

Tuula Kostiainen, KT, projektipäällikkö, 050 5232 149, tuula.kostiainen@tuni.fi 
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