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2 års rapport for 2011-2013 

Land: Finland 

 

I: Grundutbildning i Socialt arbete 

 

Grundutbildningen 

Fakta:  

Antal utbildningar: Sex finskspråkiga och en svenskspråkig utbildning 

Antal med tilknytning til høgskoler:  

Antal med tilknytning til universitet:  Sex universitet: Lappland, Östra Finland, Jyväskylä, Tam-

merfors, Åbo och Helsingfors inkl. Svenska social- och kommunal högskolan vid Helsingfors uni-

versitet, Statsvetenskapliga fakultet (SSKH
1
).   

 

Nettaddresser av utbildningar:  

Lappland: 

http://www.ulapland.fi/InEnglish/Units/Faculty_of_Social_Sciences/Studies/Study_programmes/So

cial_work.iw3 

Östra Finland: http://www.uef.fi/en/yhteiskuntatieteet/sosiaalityo 

Jyväskylä: http://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/en 

Tampere, Tammerfors: http://www.uta.fi/yky/en/sty/index.html 

Åbo: http://www.soc.utu.fi/laitokset/sosiaalipolitiikka/en/ 

Helsinki, Helsingfors: http://www.valt.helsinki.fi/yhpo/english/research.htm 

SSKH: http://sockom.helsinki.fi/  

 

Eventuelle kommentarer vidrörande tillknytning: Helsingfors universitet har förutom en finsk-

språkig utbildning också en svenskspråkig utbildning i socialt arbete. Studerande avlägger då först 

politices kandidat-examen (180 studiepoäng) vid Svenska social- och kommunalhögskolan, som är 

en fristående enhet vid universitetet. Därefter har studenterna rätt att fortsätta sina studier vid soci-

                                                 
1
 (Helsingfors universitet (HU) har både en finskspråkig utbildning och en svenskspråkig utbildning och bär tillsam-

mans med SSKH det nationella ansvaret för den svenskspråkiga utbldningen. SSKH ansvarar för kandidatexamen (Pol-

Kand) på svenska och den socialvetenskapliga institutionen vid statsvetenskapliga fakulteten ansvarar för magisterexa-

men och fortsatta vetenskapliga studier, doktorand studier på svenska 

http://www.ulapland.fi/InEnglish/Units/Faculty_of_Social_Sciences/Studies/Study_programmes/Social_work.iw3
http://www.ulapland.fi/InEnglish/Units/Faculty_of_Social_Sciences/Studies/Study_programmes/Social_work.iw3
http://www.uef.fi/en/yhteiskuntatieteet/sosiaalityo
http://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/en
http://www.uta.fi/yky/en/sty/index.html
http://www.soc.utu.fi/laitokset/sosiaalipolitiikka/en/
http://www.valt.helsinki.fi/yhpo/english/research.htm
http://sockom.helsinki.fi/
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alvetenskapliga institutionen och avlägga politices magister-examen (120 studiepoäng) med socialt 

arbete som huvudämne.  

 

Frågan om kvalificering inom det sociala området och särskilt för tjänster som socialarbetare är 

fortsättningsvis aktuell. I Finland finns i dag ett dualsystem. Universitetens magisterutbildning i 

socialt arbete ger behörighet för socialarbetartjänster. Vid 23 yrkeshögskolor ges därutöver utbild-

ning till socionom (YH). Socionomerna har placerat sig inom uppgifter bland annat som socialhand-

ledare, familjearbetare, barnträdgårdslärare och som förmän inom socialomsorgens olika enheter. 

  

Utbidlningens längd: (antal år):  Magisterutbildningens längd är fem år (300 studiepoäng). 

 

Myndigheternes antal för antal studenter I året 2010 var 1700 studenter/48 lärare = 35 studenter 

per lärare. Relationen har förblivit ungefär densamma därför att universiteten har fått mera resurser 

för ökande antal studenter i social arbete i året 2013. 

 

Titel efter endt utbildning:  Studierna leder till examen som ”magister i samhällsvetenskaper” 

eller ”politices magister”. Huvudämnesstudier eller motsvarande universitetsstudier i socialt arbete 

ger behörighet för uppgifter som socialarbetare. 

 

Viktiga ändringar i 2011-2013, särskilt utbildningspolitiska förändringar: Efter omfattande 

reformer i den finländska socialarbetarutbildningen, såsom examensreformen och den nya behörig-

hetslagstiftningen  (2005), har de senaste perioderna varit något lugnare. Centrala frågor kring relat-

ionen mellan universitetsutbildningen och yrkeshögskoleutbildningen är dock fortfarande aktuella, 

och samarbete särskilt på lokal nivå har ökats särskilt i förhållande till praktiken och gemensamt 

utvecklingsarbete. Man betonar vidare dualmodellen i utbildningspolitiken och social- och hälso-

minsteriet och andra styreorganisationer betoner utvecklingen av strukturen i uppgifter mellan två 

olika arbetargrupp. Universiteteten, kommunerna och fackföreningen har gjort påverkningsarbete 

för att få resurser för att öka intagnigen av studenter i socialt arbete. Man har fått resultat i formen 

av extra finansiering för intagning av 112 studenter i år 2013. I framtiden kultur- och undervis-

ningsministeriet vill ta ansvaret av beslut om volymen av studentplatser i socialt arbete, medan i 

andra socialvetenskapliga ämnen ansvaret av beslut behållas i universitetet. 

 

Lovgrunnlag for utdannelsen/myndighetenes tyring : Den behörighetslagstiftning som trädde i 

kraft i augusti 2005 (272/2005) fastställer att kravet för socialarbetare är högre högskoleexamen i 
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universitetet, i vilken ingår huvudämnesstudier i socialt arbete eller studier i socialt arbete av mot-

svarande omfattning. Lagen förutsätter att socialt arbete ingår som huvudämne i såväl kandidat- 

som magisterstudierna. På kandidatnivå omfattar studierna förutom socialt arbete också språk, 

forskningsmetodik och biämnen. På magisternivå studeras nästan enbart socialt arbete. Det finns 

ingen ramläroplan för utbildningen i socialt arbete och skillnaderna mellan de olika universiteten är 

tämligen stora. Universitetsnätverk SOSNET har emellertid regulerat till exempel längden av prak-

tikstudier. 

 

Intagning av studenter 

Hvordan foregår opptaket? I Finland råder stor brist på kvalificerade socialarbetare. År 2012 År 

2013 antar universiteten till studier i socialt arbete mera än 381 sökande. 

Intagningen ökades i 2013, när riksdagen beslöt, att varje universitet fick möjlighet att ansöka extra 

resurser från kultur- och undervisningsministeriet.  Intagningsplatser av ansökande i socialt arbete 

år 2013 på grund av intagningsexamen och på grund av tidigare studier

Helsingfors    

Östra Finland    

Jyväskylä (med Kok-

kola) 

   

Lappland    

Tammerfors (med Po-

ri) 

   

 

 

Intagningskriterier:  Inträdesförhöret består vanligen av dels en boktentamen och dels ett materi-

albaserat prov; det senare utgår från en text som delas ut vid förhöret. För intagning krävs stu-

dentexamen eller yrkesexamen inom det sociala området. Inträdesexamen organiseras gemensamt 

för alla universitetsutbildningar is socialt arbete. 

 

Skal man fremskaffe vandelsattest/straffeattest/ 

politiattest ved opptak? Blir studentene underlagt en løpende vurdering av personlig 

egnethet/skikkethetsvurdering?  Sökande har tidigare inte genomgått lämplighetsprov eller 

granskning av straffregister. Från början av året 2012 finns det en ny lag, som förutsätter att en stu-

dent i social – och hälsovården som ska arbeta med barn, ska ge utdraget av sin straffregister till 

universitetet. Man utvecklar nationella regler för implementering av lagen. 
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Praksis: 

Antal praksisperioder og placeringar  i utbildningen:   

Omfang – längd: Omfattningen av den praktikrelaterade undervisningen varierar vid de olika uni-

versiteten. Såväl på kandidatnivå som på magisternivå ingår obligatoriska praktikrelaterade studier 

(varierar mellan 24-35 studiepoäng, oftast 31 studiepoäng), vanligen i två längre perioder på 2-3 

månader (den första under kandidatstudierna och den andra under magisterstudierna). Utöver dessa 

kan också kortare praktikperioder ingå i studierna. Universitetsnäverk i socialt arbete, SOSNET har 

definierat, att  30 studiepåäng är standard för praktistudier. 

 

Evalueringsformer: 

Examen – vilka examensformer (muntlig, skriftlig, projekt, etc.):  Bedömningen av studier och 

examensprov kan genomföras på olika sätt, t.ex. genom skriftliga tentamina, essäer/uppsatser, inlär-

ningsdagböcker och projektarbeten. Muntliga tentamina är inte särskilt vanliga vid universiteten i 

Finland. 

 

Finansieringssystem av utbildningarna:  

Rammefinansiering/stykkpris etter studenter som avlegger eksamen/publisering/annet 

 

Staten beviljar basfinansiering till universiteten, främst enligt antalet utexaminerade och veten-

skaplig meritering. Kriteria för finansiering håller på att förändras, så att också kvalitativa aspekter 

av utbildning beräknas enligt studenternas feedback. Därtill kan olika utbildningsenheter ansöka om 

externa projektresurser till exempel från EU, ministerierna eller några nationella organisationer. 

Lärarna och forskare ansöker extra resurser till forsking från från Akademin i Finland och andra 

nationella och internationella organisationer. Det finns inga finansieringskoefficienter eller -

kategorier som direkt kan hänföras till olika ämnen/utbildningar/discipliner. 

 

Internationellt samarbete:  

Tendens i utbildningarna:  Universiteten har täta internationella kontakter med utbildare och fors-

kare i de övriga nordiska länderna och i andra delar av världen. Alla sex universiteten är medlem-

mar i NOUSA, EASSW och IASSW. De koordinerar och deltar i olika NORDPLUS-nätverk och 



 5 

idkar Erasmus-utbyte med flera europeiska universitet. Kontakterna med utomeuropeiska högskolor 

har ökat. 

 

II: Utbildning efter magisterexamen: 

Som forskarstudier kan avläggas licentiatexamen, yrkeslicentiatexamen och doktorsexamen.  

 

Master: ja (tillhör till grundexamen) 

PHD: ja 

Andra videreutbildningar:  Förutom allmän fortbildning och Professional Development-

utbildning pågår en yrkeslicentiat-utbildning i socialt arbete. Utbildningen, som omfattar 120 stu-

diepoäng, bygger på magisterexamen och  mindestens två  års erfarenhet i praktiken efter magis-

terexamen, erbjuder specialisering inom fem specialområden (socialt arbete med inriktning mot 

barn och ungdom; empowering socal work/”rehabiliterande socialt arbete”; marginalisering; sam-

hällsarbete och social service). Utbildningen samordnas av det riksomfattande universitetsnätverket 

SOSNET och genomförs som ett samarbete mellan de olika universiteten. Utbildningen är upp-

byggd så att den tar ca fyra år i anspråk vid sidan av ett förvärvsarbete. Intagningen är 18 socialar-

betare per program och sker vart fjärde år. Inriktningarna kan variera per utbildningsperiod. 

 

 

 

III: Forskning og fackutveckling 

Tid: 

Tid till forskning og fackutveckling på grundutbildningarna (bachelor och master): 

All undervisning i socialt arbete är forskningsbaserad och den undervisande personalen förutsätts 

bedriva egen relevant forskning. Såväl kandidat- som magisterutbildningens kurshelheter inkluderar 

olika former av forskningsövningar. Forskningsmetodik (kvantitativa och kvalitativa metoder) utgör 

25 studiepoäng, kandidatavhandlingen 10 poäng och magisteravhandlingen pro gradu 40 poäng. 

 

Tid till forskning og fackutveckling på PhD och vidareutbildning: En riksomfattande dokto-

randutbildning i socialt arbete och social service inleddes år 1995. Sammanlagt har mera än 43 dok-
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torer i socialt arbete utexaminerats från den här forskarskolan. Doktorand-utbildningen organiseras 

av universitetsnätverket SOSNET och genomförs både centralt och lokalt vid de sex universiteten. 

Forskarskolans temagrupper har varit under perioden 2010-2013: 

1) Interventionsforskning i socialt arbete 

2) Expertis och kunskap inom det sociala området 

3) Forskning om det sociala arbetets målproblem och verksamhetsmiljö 

Universiteten utbildar doktorer även utanför SOSNETs forskarskolan. Det finns ungefär 164 aktiva 

doktorander i Finland. SOSNET fungerar också som koordinator för ”The Nordic-Baltic Doctoral 

Network in Social Work”. Nätverket finansieras av NordForsk och målsättningen är att etablera 

långvarigt forskarutbildningssamarbete mellan de nordiska och baltiska länderna. 

 

Publicering: 

Vilka ekonomiske påverkningsmedel användes for å styra publicering: Enskilda forskare och 

forskargrupper ansöker om medel från olika håll, såväl intern inom universitetet som externt.  

 

Andra kommentarer om forskning och fackutveckling 

Man har fortsättat att förstarka utbildningens anknytning till arbetslivet och att identifiera strukturel-

la alternativ för praktikundervisningen vid universiteten. Man har utvecklat strukturer för kontinu-

erlig och systematisk vidareutbildning av praktikhandledare och praktiklärare på många universitet.  

 

Eksempler på forskning: Man forskar aktivt och forskningen hör till varje lärares arbete. Se 

universitetens webbplatser. 

 

 


