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Mikä yliopistomme koulutuksessa on
kuvauksen mukaista?
 Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa 2017

ks.. https://www.jyu.fi/ops/fi/hytk/sosiaalityon-kandidaattiohjelma
 Perusopinnot:
– Sosiaalityön johdanto 5op
– Sosiaalityön käytännöt 1 5op
– YFI:n yhteistä opetusta 15op (josta sto omaa 3op)
 Aineopinnot:
– Sosiaalityön toimintaympäristö 10 op
– Asiantuntijuus ja ammatilliset käytännöt 30 0p
– Tutkielmaopinnot 20 op
 Maisteritutkinto
– Tutkimustaidot 60 op
– Sosiaalityön vaativa asiantuntijuus 10 op
– Sosiaalityön johtaminen ja kehittäminen 20 op
– Sosiaalityön tehtäväkenttä 10 op
– Vapaavalinnaiset opinnot 20 op
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Osaamistavoitteet (kandi)
 osaa paikantaa sosiaalityön tieteenalana ja kansallisena ja












kansainvälisenä käytäntönä sekä hahmottaa sen yhteydet muihin
yhteiskuntatieteisiin
hallitsee sosiaalityön peruskäsitteet ja lähtökohdat sekä teoreettiset,
ammatilliset ja tutkimukselliset perusteet
osaa jäsentää sosiaalityön toimintaympäristöä, oikeudellista perustaa,
tehtäväkenttää ja palvelujärjestelmää sekä yhteiskunnallista huonoosaisuutta ja sosiaalisia ongelmia
hallitsee vuorovaikutteisen asiakastyön menetelmälliset
perusvalmiudet ja ammattieettiset
perusteet, pystyy soveltamaan niitä ohjatusti ja reflektoimaan omaa
osaamistaan työelämässä sekä kehittymään asiantuntijana
hallitsee yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen perustaidot, tieteellisen,
kriittisen ja analyyttisen ajattelun perusteet, ymmärtää tieteen ja
tutkimuksen eettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä
tutkintoon sisältyvien sosiaalityön aineopintojen ja käytännön
harjoittelun suorittaneella on sosiaalihuollon ammattihenkilölain
(817/2015, 12 §) mukaan oikeus toimia tilapäisesti
sosiaalityöntekijän ammatissa enintään vuoden ajan ammattiin
valmistuneen sosiaalityöntekijän ohdon ja valvonnan alaisena
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Osaamistavoitteet (maisteri)















tuntee sosiaalitieteiden ja sosiaalityön keskeiset käsitteet, tärkeimmät teoriat ja
teoriaperinteet
omaa laaja-alaisen yhteiskuntatieteellisen osaamisen sosiaalityön
rakenteelliseen sekä yksilö-,, perhe ja yhteisölähtöiseen asiakas- ja
asiantuntijatyöhön
osaa tehdä suunnitelmallista sosiaalityötä asiakkaiden hyvinvoinnin
edistämiseksi sekä kehittää sosiaalityön työmenetelmiä ja arvioida niiden
vaikuttavuutta
kykenee toimimaan vaativissa sosiaalityön ammatillisissa tehtävissä,
asiantuntijana monialaisissa yhteistyöverkostoissa ja omaa perusvalmiudet
toimia organisaatioiden johtotehtävissä sekä projektien ja
kehittämishankkeiden johtajana
omaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet yhteiskunnalliseen vaikuttamistyöhön
kykenee tutkimustiedon hankkimiseen, tuottamiseen ja soveltamiseen,
kestävään ja tutkimuseettisesti vahvaan tieteelliseen päättelyyn ja
argumentaatioon
omaa valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin
sosiaalityön opintosuunnassa suoritettu maisterintutkinto (sisältäen sosiaalityön
perus-, aine- ja syventävät opinnot) antaa mahdollisuuden hakea Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontavirastolta
(Valvira) oikeutta harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia laillistettuna
ammattihenkilönä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015).
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Mihin kuvaus haastaa yliopistomme
koulutusta?
Haasteina monipuolinen koulutus, jossa esim.
ammatilliseen yksityiskohtaiseen opetukseen ei voida
mennä
 Pätevyys toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä
(vuorovaikutus, työmenetelmät, oikeudellinen
osaaminen, palvelujärjestelmä)
 Yhteiskunta ja sosiaalitieteellinen osaaminen
 tutkimustiedon opetus (käyttäminen ja tuottaminen,
kriittinen ja monipuolinen ajattelu)
 Vaativa asiantuntijuus: Johtamisosaaminen,
kehittämis- ja muutososaaminen
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Jyväskylän yliopiston väki kiittää
hyvin organisoituneesta ja
mielenkiintoisesta seminaarista
 www.jyu.fi
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