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SOSIAALITYÖN VERKKOKURSSIT
Opintojakson aloitusajankohta 4.11.2019
Verkkokurssin kesto 6-8 viikkoa periodilla 28.10.-20.12.2019
Ilmoittautuminen: 16.9.-6.10.2019

Riippuvuusongelmat ja mielenterveys (5 op)
Kohderyhmä: Sosiaalityön syventävän vaiheen opiskelijat
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt riippuvuus- ja
mielenterveysproblematiikan tutkimuksiin ja työkäytäntöihin sekä kykenee soveltamaan teoreettista
tietoa päihde- ja mielenterveystyössä.
Sisältö: Kurssi sisältää neljä teemallista osaa: 1) mielenterveyden ja hyvinvoinnin ulottuvuudet, 2)
mielenterveysongelmat 3) riippuvuusongelmat 4) kuntoutuksen moniammatillinen suunnittelu.
Toteutustavat: Opiskelija perehtyy itsenäisesti kurssimateriaaliin, joka koostuu artikkeleista, alan
kirjallisuudesta, luentotallenteista ja sosiaalityöntekijöiden työhön perustuvista tallenteista. Tämän
lisäksi kurssiin sisältyy Moodlessa suoritettava yksi ryhmätehtävä ja yksi essee.
Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen kurssilla ryhmätyöskentelyssä ja esseen kirjoittaminen.
Arvioinnissa painottuu esseen kirjoittaminen, mutta arvosanaan vaikuttaa myös ryhmätehtävä ja
kurssiaktiivisuus.
Kurssille valinnan kriteerit/osallistujamäärä: Kurssi on tarkoitettu sosiaalityön
pääaineopiskelijoille ja opiskelijoille, joiden tutkintoon sisältyy muulla tavoin sosiaalityön pätevyys
(ns. laajat sivuaineopinnot). Valintakriteerinä kurssille on suoritettu sosiaalityön tutkintorakenteen
mukainen opintopistemäärä.
Arviointi ja sen perusteet: numeerinen 0-5. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää esseen ja
ryhmätehtävän hyväksymistä.
Oppimateriaali: Kurssilla käytetään sekä valmista materiaalia (kirjallisuus, artikkelit, äänitiedostot
ja työyhteisötallenteet). Tallenteet ja artikkelit kuuluvat kurssiaineistoon, mutta Moodlessa ilmoitettu
kurssikirjallisuus ja vapaavalintainen lähdekirjallisuus kuuluu opiskelijan hankkia itsenäisesti.
Osallistujamäärä: Itä-Suomen yliopiston osallistujamäärää ei ole rajattu, muista yliopistoista
valitaan max. 10 opiskelijaa/yliopisto ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätietoja: Kurssi toteutetaan Itä-Suomen yliopiston Moodlessa.
Järjestävä yliopisto: Itä-Suomen yliopisto
Tekijä(t): Eine Pakarinen, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto, eine.pakarinen(a)uef.fi
Kaarina Mönkkönen, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto, kaarina.monkkonen(a)uef.fi
Vastuuopettaja: Eine Pakarinen, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto
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III periodi Opintojakson aloitusajankohta 13.1.2020
Verkkokurssin kesto 6-8 viikkoa periodilla 13.1.-15.3.2020
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Muutosjohtaminen sosiaalityössä (5op) – Management of Change in Social Services (5
ECTS)
Kohderyhmä: Sosiaalityön syventävän ja jatko-opintovaiheen opiskelijat
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija hallitsee muutoksen johtamisen keskeiset
lähtökohdat ja periaatteet. Hän ymmärtää työyhteisön muutoksen psykologiset esteet sekä
vaikutukset työhyvinvointiin. Opiskelija on perehtynyt muutostilanteessa johtamisen keskeisiin
toimintatapoihin sekä ymmärtää viestinnän merkityksen muutostilanteessa.
Sisältö: Muutos ja muutoksen eettinen johtaminen, muutokseen liittyvä työhyvinvointi sekä
viestintä muutosprosessissa.
Toteutustavat: Opiskelu jakaantuu esittelyyn, kolmeen temaattiseen osioon ja lopputyöhön.
Jokaiseen osioon kuuluu kirjallisuutta, keskustelutehtäviä sekä lopputyö palautetaan temaattisten
osioiden suorittamisen jälkeen kurssin lopuksi.
Suoritustavat: Kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien osioiden keskusteluihin osallistumista ja
lopputyön tekemistä.
Kurssille valinnan kriteerit: Kurssi on tarkoitettu vain sosiaalityön pääaineen/ tutkintoopiskelijoille (syventävä vaihe tai jatko-opinnot).
Arviointi ja sen perusteet: Arviointi on numeerinen (0–5) ja se pohjautuu pääasiallisesti
lopputyöhön. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista kaikkien kolmen osion keskusteluihin
vaaditulla tavalla.
Oppimateriaali: Kurssin kirjallisuus osoitetaan kurssilla peruskirjallisuutena ja keskustelutehtävien
yhteydessä. Kirjallisuutta sovelletaan keskustelutehtävissä ja lopputyössä. Osa materiaalista on
alustan kautta saatavilla.
Osallistujamäärä: Osallistujamäärää ei ole rajattu.
Lisätietoja: Kurssi toteutetaan Lapin yliopiston Moodlessa ajanjaksolla 20.1.–1.3.2020. Ohjeet
kurssialueelle kirjautumisesta lähetetään 20.1.2020.
Järjestävä yliopisto: Lapin yliopisto
Tekijä(t): Professori Marjaana Seppänen, suunnittelija YTM Sanna Lähteinen, tutkija Laura Tiitinen
ja yliopisto-opettaja Arja Kilpeläinen, Lapin yliopisto
Vastuuopettaja: Sanna Lähteinen, YTM, suunnittelija, sanna.lahteinen(a)ulapland.fi Lapin yliopisto
Muut opettajat: Pia Skaffari, YTT, yliopistonlehtori, pia.skaffari(a)ulapland.fi, Lapin yliopisto
Tiedustelut: Sanna Lähteinen, sanna.lahteinen(a)ulapland.fi
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SOSIAALITYÖN VERKKOKURSSIT
III periodi Opintojakson aloitusajankohta 13.1.2020
Verkkokurssin kesto 6-8 viikkoa periodilla 13.1.-15.3.2020
Ilmoittautuminen: 25.11.-15.12.2019
Lähisuhdeväkivalta ja sen ammatillinen kohtaaminen (5 op) – Violence in Intimate
Relationships, and the Agency Response (5ects)
Kohderyhmä: Sosiaalityön aineopinto- tai syventävän vaiheen opiskelijat
Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää lähisuhdeväkivallan käsitteenä ja
ilmiönä: yksilö- ja perhetasolta sekä rakenteellisesta näkökulmasta. Kurssi antaa opiskelijalle myös
valmiudet soveltaa saamaansa tietoa asiakkaiden elämässä esiintyvien väkivaltaongelmien
tunnistamiseen ja kohtaamiseen ammatillisessa työssä.
Sisältö: Kurssi sisältää kolme teemallista osaa: 1) lähisuhdeväkivalta käsitteenä ja ilmiönä (käsite),
2) lähisuhdeväkivallan selitysperusta ja interventioparadigmat (paradigma) 3) väkivaltatyö (praxis).
Toteutustavat: Opiskelija perehtyy itsenäisesti kurssimateriaaliin, joka koostuu artikkeleista, alan
kirjallisuudesta, lähisuhdeväkivaltatyön ohjemateriaalista, luentotallenteista ja
väkivaltatyöntekijöiden työhön perustuvista tallenteista. Opiskelijat laativat oppimispäiväkirjan.
Tämän lisäksi kurssiin sisältyy kaksi chat-iltaa, Moodlessa suoritettavia ryhmätehtäviä ja
ennakkotehtävänä alkutentti.
Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen kurssilla ja oppimispäiväkirja. Oppimispäiväkirja pohjautuu
kurssimateriaaliin, jota tehtävässä tulee kattavasti soveltaa. Arvioinnissa painottuu ajallaan
palautettu oppimispäiväkirja, mutta arvosanaan vaikuttaa kurssiaktiivisuus ja ryhmätehtävät.
Kurssille valinnan kriteerit/osallistujamäärä: Kurssi on tarkoitettu sosiaalityön
pääaineopiskelijoille ja opiskelijoille, joiden tutkintoon sisältyy muulla tavoin sosiaalityön pätevyys
(ns. laajat sivuaineopinnot). Valintakriteerinä kurssille on suoritettu sosiaalityön tutkintorakenteen
mukainen opintopistemäärä ja ennakkotehtävänä tehtävä motivaatiokirje.
Arviointi ja sen perusteet: numeerinen 0-5. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää
oppimispäiväkirjan palauttamista ajallaan, oppimispäiväkirjan hyväksymistä ja kurssiaktiivisuuden
toteutumista. Oppimispäiväkirjan arvioinnissa käytettäviä keskeisiä kriteerejä ovat kurssiaineiston
hyödyntäminen, looginen rakenne, otsikonmukainen sisältö, kirjoitusotteen analyyttisyys, sekä
sujuva ja moitteeton ilmaisu. Oppimispäiväkirjassa tulee reflektoida myös omaa oppimista.
Oppimateriaali: Kurssilla käytetään sekä valmista materiaalia (kirjallisuus, artikkelit, äänitiedostot
ja työyhteisötallenteet) että vapaavalintaista kirjallisuutta (yksilöesseen lähteenä). Tallenteet ja
artikkelit kuuluvat kurssiaineistoon, mutta Moodlessa ilmoitettu kurssikirjallisuus ja vapaavalintainen
lähdekirjallisuus kuuluu opiskelijan hankkia itsenäisesti.
Osallistujamäärä: Maksimiopiskelijamäärä 75, josta Turun yliopiston kiintiö 10, Itä-Suomen
yliopiston kiintiö 25. Muista yliopistoista valitaan 40 opiskelijaa yhteensä opintopistemäärän ja
motivaatiokirjeen perusteella.
Lisätietoja: Kurssi toteutetaan Turun yliopiston Moodlessa.
Järjestävä yliopisto: Turun yliopisto
Tekijä(t): Leo Nyqvist, professori, Turun yliopisto, leonyq(a)utu.fi;
Sisko Piippo, Itä-Suomen yliopisto, sisko.piippo(a)uef.fi
Vastuuopettajat: Leo Nyqvist, professori, Turun yliopisto ja Sisko Piippo, yliopisto-opettaja ItäSuomen yliopisto
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III periodi Opintojakson aloitusajankohta 13.1.2020
Verkkokurssin kesto 6-8 viikkoa periodilla 13.1.–15.3.2020
Ilmoittautuminen: 25.11.-15.12.2019
Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat (5 op)
Kohderyhmä: Sosiaalityön perus- ja aineopintoja suorittavat.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tiedollisesti yhteisötyön
teoreettis-käsitteellisen taustan, tuntee yhteisösosiaalityön ammatillisen perinteen, paikalliset ja
globaalit käytännöt sekä kykenee taidollisesti sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön
verkko-oppimisympäristössä.
Sisältö: Kurssi perustuu e-oppikirjaan (toim. Roivainen & Ranta-Tyrkkö 2016) ja muuhun kurssilla
jaettavaan materiaaliin. Kurssilla perehdytään yhteisösosiaalityön keskeisiin teoreettisiin
keskusteluihin, käsitteisiin, toimintaympäristöihin, työmuotoihin ja aihepiiriin liittyvään tutkimukseen.
Toteutustavat: Kurssilaiset jaetaan työryhmiin, joissa perehdytään ohjeiden mukaisesti e-kirjan
sisältöihin ja muuhun kurssimateriaaliin sekä käydään niiden pohjalta ryhmäkeskustelu. Kurssin
lopuksi jokainen osallistuja toteuttaa esseen yksilösuorituksena.
Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin, toimiminen vuorollaan
moderaattorina ja esseen (5-6 s.) toteuttaminen yksilösuorituksena. Ryhmätehtävien ja esseen
hyväksytty suorittaminen.
Kurssille valinnan kriteerit/osallistujamäärä: Kurssi on tarkoitettu vain sosiaalityön pääaineen /
tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Valintakriteerinä sosiaalityön pääaineeseen suoritetut opintopisteet.
Arviointi ja sen perusteet: numeerinen 0–5. Opetusjakson kokonaisarvosana (1-5) määrittyy
esseen ja työryhmätyöskentelyn perusteella. Arvioinnissa painotetaan ryhmäosallistumista 1/3 ja
yksilöesseetä 2/3 mainesanasta.
Osallistujamäärä: Kurssille otetaan opiskelijoita suhteessa opettajaresursseihin ryhmätehtävien
toteutukseen (5 tehtävää), palautteen antamiseen aikataulun mukaisesti sekä ottamaan kurssin
lopuksi vastaan essee-suorituksen.
Lisätietoja: Kurssi toteutetaan yhteistyössä muiden e-kirjan toteuttamiseen osallistuneiden
yksiköiden kanssa (Jyväskylän yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto). Kurssi sijaitsee tällä hetkellä
Tampereen yliopiston Moodlessa. Kurssin hallinnoinnista vastaavat Leena AutonenVaaraniemi/Riikka Korkiamäki
Järjestävä yliopisto: Tampereen yliopisto
Tekijät: Irene Roivainen, Tampereen yliopisto ja Satu Ranta-Tyrkkö, Jyväskylän yliopisto
Vastuuopettaja: Leena Autonen-Vaaraniemi, Tampereen yliopisto
Muut opettajat: ilmoitetaan myöhemmin
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III periodi Opintojakson aloitusajankohta 13.1.2020
Verkkokurssin kesto 6-8 viikkoa periodilla 13.1.–15.3.2020
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Sosiaalityö terveydenhuollon kontekstissa (5 op) – Social Work in Health Settings (5
ECTS)
Kohderyhmä: Sosiaalityön aine- ja syventävän vaiheen opiskelijat
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa terveyssosiaalityöhön
vaikuttavia ajankohtaisia yhteiskunnallisia kytkentöjä. Hän tuntee terveyssosiaalityön
monimuotoista toimintaympäristöä, työskentelymetodeja ja asiakastyön luonnetta. Lisäksi opiskelija
pystyy analysoimaan terveyssosiaalityöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä sekä terveyden, sairauden
ja toimintakyvyn sosiaalista ulottuvuutta.
Sisältö: Opintojaksolla käsitellään yhteiskunnasta nousevia ajankohtaisia haasteita
terveyssosiaalityölle, terveyssosiaalityön organisaatiokulttuurista toimintaympäristöä; erityisesti sen
monitieteellistä viitekehystä, sosiaalityön toimintametodeja ja asiakastyötä sekä sosiaalityötä
mielenterveystyön kontekstissa.
Toteutustavat: Kurssilla perehdytään itsenäisesti Moodle-oppimisympäristössä oleviin
kurssimateriaaleihin sekä painettuun kurssikirjaan. Kurssilla on käytössä vuorovaikutteisia
menetelmiä: pienryhmäkeskustelua ja kommentointia. Kurssin lopputyönä kukin opiskelija laatii
lyhyen yksilöesseen.
Suoritustavat: Tutustuminen verkkomateriaaleihin, aktiiviset ryhmäkeskustelut verkossa ja
keskusteluihin pohjautuvien vastausten laatiminen kolmeen ryhmätehtävään. Yksilöessee.
Kurssille valinnan kriteerit/osallistujamäärä: Opintojakso on tarkoitettu sosiaalityön aine- ja
syventävän vaiheen pääaineopiskelijoille. Opintojaksolle voidaan ottaa rajallisten
opettajaresurssien vuoksi enintään 100 opiskelijaa. Mikäli opintojakson opiskelijamäärää joudutaan
rajaamaan, kriteerinä ovat sosiaalityön tutkintorakenteen mukainen opintopistemäärä ja pääaineen
opintojen vaihe.
Arviointi ja sen perusteet: Numeerinen 0–5. Hyväksytty suoritus edellyttää 1) aktiivista
osallistumista ryhmäkeskusteluihin ja keskusteluihin pohjautuvien ryhmätehtävien laatimista
annettujen määräaikojen puitteissa sekä 2) yksilöesseen laatimista. Ryhmätehtävät muodostavat
1 2 kurssin loppuarvosanasta, toinen 1 2 kokonaisarvosanasta määräytyy yksilöesseen perusteella.
Oppimateriaali: Kurssilla on sekä tehtävissä pakollisena edellytettävää materiaalia
(tekstimateriaalit, artikkelit, luentotallenteet) että erikseen merkittyä oheismateriaalia. Kurssin
suorittaminen edellyttää pakolliseksi määriteltyyn oppimateriaaliin tutustumista, kun taas
oheismateriaali on tarkoitettu syventämään ja laajentamaan ymmärrystä opiskeltavasta aiheesta ja
siihen tutustuminen on vapaaehtoista.
Painettuna kurssikirjallisuutena: Metteri, A. & Valokivi, H. & Ylinen, S. (toim) 2014. Terveys ja
sosiaalityö. Helsinki: PS-kustannus.
Osallistujamäärä: Opintojaksolle voidaan ottaa rajallisten opettajaresurssien vuoksi enintään 100
opiskelijaa. Mikäli kurssille ilmoittautuneita on enemmän, kurssin opiskelijat valitaan sosiaalityön
pääaineen opintopistemäärän ja opintojen vaiheen perusteella.
Lisätietoja: Kurssi toteutetaan Itä-Suomen yliopiston Moodlessa.
Järjestävä yliopisto: Itä-Suomen yliopisto
Tekijät: Leena Leinonen, Heidi Poikonen, Raija Väisänen, Pirjo Pölkki, Mari Suonio, Itä-Suomen
yliopisto
Vastuuopettaja: Leena Leinonen, YTM, yliopisto-opettaja, leena.leinonen(a)uef.fi, Itä-Suomen
yliopisto
Muut opettajat: Marjo Romakkaniemi, Lapin yliopisto
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III periodi Opintojakson aloitusajankohta 22.10.2018
Verkkokurssin kesto 6-8 viikkoa periodilla 13.1.–15.3.2020
Ilmoittautuminen: 25.11.-15.12.2019
Digitalisoituvat ja verkostoituvat sosiaali- ja terveyspalvelut (5 op) –
Kohderyhmä: Sosiaalityön syventävän vaiheen opiskelijat
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää digitalisaatioon liittyvät
yhteiskunnan ja organisaatioiden muuttuvat toimintatavat ja työkäytännöt sekä muutoksen sosiaalija terveysalan asiantuntijuudessa ja asiakkuudessa. Opiskelija ymmärtää verkostoituvan
organisaation toimintaperiaatteet ja tunnistaa siihen liittyvät kehittämisen, johtamisen,
työntekijyyden ja asiantuntijuuden erityispiirteet sekä tunnistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen
digitalisaatioon liittyvät mahdollisuudet ja eettiset näkökohdat. Opiskelija osaa soveltaa
opintojaksolla saatua tietoa käytännössä.
Sisältö: Digitalisaation merkitys sosiaali- ja terveyspalveluissa. Verkostomaisesti toimivan
organisaation toimintatavat ja verkostojohtamisen erityispiirteet. Tietoyhteiskuntakehityksen
mekanismit ja niiden ohjaus. Sähköisen hallinnon ja asioinnin johtaminen ja esimiestyö.
Kumppanuussuhteet, uudenlaiset asiakkuus- ja asiantuntijaroolit. Digitalisaatio kasvokkain
tehtävän vuorovaikutustyön rinnalla. Digitalisaatioon liittyvät eettiset kysymykset.
Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen verkkokurssilla, oppimistehtävät. Kurssi on syventävän
tason kurssi, joka vaatii osanottajilta sitoutumista ja aikaa yhteiseen työskentelyyn. Materiaaleihin
perehtymällä tehdään sekä yksilö- että pienryhmätehtäviä. Yksilöessee.
Kurssille valinnan kriteerit/osallistujamäärä: Kurssi on tarkoitettu sosiaalityön
pääaineopiskelijoille ja opiskelijoille, joiden tutkintoon sisältyy muulla tavoin sosiaalityön pätevyys
(ns. laajat sivuaineopinnot).
Arviointi ja sen perusteet: numeerinen 0-5. Kurssista annetaan jokaiselle opiskelijalle
numeerinen arvosana (0-5). Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kaikkien
kurssilla olevien tehtävien tekemiseen ja tehtävien hyväksyttävästi suorittamista.
Oppimateriaali: Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.
Osallistujamäärä: Opintojakso järjestetään ensimmäisen kerran keväällä 2020, jolloin se on
tarjolla UEF:ssa Kainuun ja Kymenlaakson koulutushankkeen opiskelijoille. Lisäksi opintojaksolle
otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä opiskelijoita myös muista SOSNET verkoston yliopistosta.
Turun yliopiston kiintiö 10, Itä-Suomen yliopiston kiintiö 10. Muista yliopistoista valitaan 5
opiskelijaa / yliopisto. Opintojaksolle osallistuu lisäksi opiskelijoita Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja
terveysjohtamisen laitokselta.
Lisätietoja: Kurssi toteutetaan Itä-Suomen yliopiston Moodlessa.
Järjestävä yliopisto: Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopisto
Tekijä(t): Juha Rautiainen (UEF, STJ), Anna-Maija Pyykönen (UEF, YHT), Jarkko Rasinkangas
(TY)
Vastuuopettajat: Juha Rautiainen, Itä-Suomen yliopisto, Anna-Maija Pyykönen, Itä-Suomen
yliopisto, Turun yliopiston opettaja varmistuu myöhemmin
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Verkkokurssin kesto 6-8 viikkoa periodilla 13.1.-15.3.2020
Ilmoittautuminen: 25.11.-15.12.2019
Monikulttuurisen sosiaalityön erityiskysymykset (5 op) Special Issues in Multicultural
Social Work (5 ECTS)
Kohderyhmä: Sosiaalityön syventävän ja jatko-opintovaiheen opiskelijat
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tiedostaa muuttoliikkeeseen ja etnisten
yhteisöjen olosuhteisiin liittyviä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia erityisiä tekijöitä ja ilmiöitä.
Opiskelijalla on ymmärrys maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen erityiskysymyksistä ja
sosiaalityön roolista näiden kysymysten ratkaisemisessa.
Sisältö: Opintojaksolla käsiteltäviä teemoja ovat: pakkomuutto ja pakolaisuus, etniset suhteet ja
rasismi, kieleen ja vuorovaikutukseen liittyvät haasteet, monikulttuurinen lastensuojelutyö ja
väkivaltatyö sekä ihmiskauppaan kytkeytyvät ilmiöt.
Toteutustavat: Kurssilla perehdytään itsenäisesti verkkoalustalla oleviin artikkeleihin,
kirjallisuuteen ja luentotallenteisiin sekä laaditaan essee. Kurssiympäristössä on käytössä
vuorovaikutteisia menetelmiä: keskustelua, kommentointia sekä argumentointia.
Suoritustavat: Materiaaleihin perehtymällä tehdään sekä yksilö- että pienryhmätehtäviä ja
osallistutaan oman pienryhmän keskusteluihin.
Kurssille valinnan kriteerit/osallistujamäärä: Osallistuminen edellyttää aiemmin suoritettuja
sosiaalityön kandidaatin opintoja sekä motivaatiokirjettä, joiden perusteella kurssille valitaan 50
osallistujaa.
Arviointi ja sen perusteet: Loppuarviointi numeroilla 0-5. Arvioinnissa painotetaan
osallistumisaktiivisuutta pienryhmätyöskentelyssä. Argumentointi ja vertaistyöskentely määrittävät
1/3 ja tehtävät 2/3 arvosanasta.
Oppimateriaali: Kurssilla on sekä tehtävissä pakollista materiaalia (tekstimateriaali, artikkelit,
luentotallenteet) että erikseen merkittyä oheismateriaalia. Kurssin suorittaminen edellyttää
verkkoalustan pakolliseen materiaaliin tutustumista, oheismateriaali on tarkoitettu syventämään ja
laajentamaan ymmärrystä opiskeltavasta aiheesta siitä kiinnostuneille.
Osallistujamäärä: 50
Lisätietoja: Kurssi toteutetaan Turun yliopiston Moodlessa.
Järjestävät yliopistot: Turun yliopisto,Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Helsingin yliopisto
Tekijät: Merja Anis, VTT, Turun yliopisto; Kati Turtiainen YTT, Kokkolan yliopistokeskus
Chydenius
Vastuuopettajat: Merja Anis, VTT, sosiaalityön professori, merja.anis(a)utu.fi, Turun
yliopisto. Kati Turtiainen, YTT, sosiaalityön yliopistonlehtori, kati.turtiainen(a)chydenius.fi, Kokkolan
yliopistokeskus Chydenius. Eveliina Heino, Helsingin yliopisto.
Muut opettajat: Verkkoluennoitsijoina vastuuopettajien lisäksi kotouttamispalveluiden
sosiaalityöntekijä Margarita Goda-Savolainen, Jyväskylän kaupunki; akatemiatutkija, professori
VTT Suvi Keskinen, CEREN, Swedish School of Social Science ja toiminnanjohtaja, VTM Jaana
Kauppinen, Pro-tukipiste ry.

KL 20
IV periodi

SOSIAALITYÖN VERKKOKURSSIT
Opintojakson aloitusajankohta 23.3.2020
Verkkokurssin kesto 6-8 viikkoa periodilla 23.3.–31.5.2020
Ilmoittautuminen: 3.2.-23.2.2020

Sosiaalityön vuorovaikutuksen tutkimus (5op) Researching Social Work Interaction (5ECTS)
Kohderyhmä: Syventävän vaiheen opiskelijat
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ammatillisen vuorovaikutuksen tutkimuksen
lähestymistapoja, metodeja ja tunnistaa niiden väliset erot. Hän osaa soveltaa tutkimusmenetelmiä
vuorovaikutusaineistojen analysointiin ja kykenee tekemänsä tutkimuksen kriittiseen arviointiin.
Sisältö: Kurssi perehdyttää vuorovaikutuksen tutkimukseen teoreettisten ja empiiristen aineistojen kautta. Kurssilla
käydään läpi vuorovaikutuksen tutkimuksen historiaa ja lähtökohtia (symbolinen interaktionismi, kielifilosofia,
etnometodologia, impressionistinen sosiaalipsykologia ja sosiaalinen konstruktionismi) sekä käsitellään
vuorovaikutuksen tutkimuksen nykysuuntauksia (keskustelunanalyysi, kategoria-analyysi, diskurssianalyysi,
narratiivinen tutkimus ja uusi etnografia). Näitä erilaisia lähestymistapoja ja metodeita sovelletaan ammatillisen
vuorovaikutuksen tarkasteluun ja analysoimiseen.
Toteutustavat: Kurssi koostuu 1) Itsenäisestä verkkomateriaalin opiskelusta, 2) Ryhmissä tehtävistä
harjoitustehtävistä ja verkkokeskusteluista, 3) Tehtäviin liittyvän oheismateriaalin lukemisesta (sähköisenä) ja 4)
Toisten ryhmien harjoitustehtävien lukemisesta ja kommentoinnista. Toisin sanoen kurssilla perehdytään
itsenäisesti verkkomateriaaliin ja oheismateriaaleina oleviin sähköisiin artikkeleihin. Moodle-oppimisympäristössä on
käytössä vuorovaikutteisia menetelmiä kuten verkkokeskusteluja, yhdessä kirjoittamista ja toisten töiden
kommentointia. Kurssilla voidaan hyödyntää myös muita työvälineitä kuten Google Docsia ja käsitekartta-ohjelmia.
Suoritustavat: Kurssi on syventävän tason kurssi, joka vaatii osanottajilta sitoutumista ja aikaa yhteiseen
työskentelyyn. Kurssi edellyttää osallistujilta aktiivista osallistumista ryhmätöiden tekemiseen ja keskusteluun
verkkoalustalla. Toisaalta kurssi edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja toisten töiden kommentointiin. Kurssi
koostuu 1) verkossa olevan kurssimateriaalin ja sähköisesti alustalta saatavan oheislukemiston itsenäisestä
opiskelusta, 2) ryhmätöiden ja käsitekartan tekemisestä 3) ryhmätehtävien tulosten julkaisemisesta ja muiden
ryhmien töiden kommentoinnista.
Kurssille valinnan kriteerit: Kurssille otetaan rajattu määrä opiskelijoita: 20 paikkaa on varattu sosiaalityön
pääaineopiskelijoille Sosnet-verkoston yliopistoista. Kurssivalinnan suorittamiseksi on tärkeätä, että täytät
ilmoituslomakkeessa kaikki pyydetyt kohdat ja erityisesti tähän mennessä suorittamasi opintopisteet. Etusijalla ovat
sosiaalityön pääaineopiskelijat, jotka tekevät pro graduaan vuorovaikutuksen tutkiuksen menetelmin. Kurssille
valintaan liittyy myös ennakkotehtävä. (Kirjoita 200 sanan pituinen pieni kirjoitelma siitä, miksi juuri sinut tulisi valita
kurssille.)
Arviointi ja sen perusteet: Kurssista annetaan jokaiselle opiskelijalle numeerinen arvosana (0-5). Hyväksytty
suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kaikkien kurssilla olevien tehtävien tekemiseen ja tehtävien
hyväksyttävästi suorittamista. Loppuarviointi on numeerinen, mutta väliarvioinnit (harjoitustehtävät,
vertaiskommentointi ja oman oppimisen arviointi) annetaan sanallisena, rakentavana palautteena.
Harjoitustehtävistä annetaan ryhmäpalaute muista yksilöpalaute. Arvioinnissa painotetaan aktiivisuutta
verkkotyöskentely, argumentointi ja vertaistyöskentely ryhmätehtävissä 2/3 arvosanasta, yksilötehtävätehtävät 1/3.
Oppimateriaali: Oppimisympäristössä on sekä tehtävissä pakollisena edellytettävää verkkomateriaalia (e-kirja,)
että erikseen merkittyä oheismateriaalia (sähköisesti saatavat artikkelit). Kurssin suorittaminen edellyttää
pakolliseen verkkomateriaaliin ja oheismateriaaliin tutustumista. Materiaalit ovat tarkoitettu syventämään ja
laajentamaan ymmärrystä opiskeltavasta aiheesta.
Osallistujamäärä: Kurssille voidaan ottaa 20 sosiaalityön pääaineopiskelijaa Sosnet-verkoston yliopistoista.
Kurssin työskentelymuodot eivät mahdollista suurempaa opiskelijamäärää. Valinnan suorittamiseksi on tärkeätä,
että täytät ilmoituslomakkeessa kaikki pyydetyt kohdat.
Lisätietoja: Kurssi toteutetaan Tampereen yliopiston Moodlessa. Kurssille valintaan liittyy myös ennakkotehtävä,
joka tehdään ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumislomakkeella. (Kirjoita 200 sanan pituinen pieni kirjoitelma
siitä, miksi juuri sinut tulisi valita kurssille.)
Järjestävä yliopisto: Tampereen yliopisto
Tekijä(t): Kirsi Juhila, YTT ,Professori , Tampereen yliopisto, Arja Jokinen, YTT, Professori,
Tampereen yliopisto, Kirsi Günther, YTT, Yliopistolehtori, Tampereen yliopisto
Vastuuopettaja: Varmistuu myöhemmin
Muut opettajat: Johanna Ranta, Tampereen yliopisto

KL 20
SOSIAALITYÖN VERKKOKURSSIT
IV periodi Opintojakson aloitusajankohta 23.3.2020
Verkkokurssin kesto 6-8 viikkoa periodilla 23.3.–31.5.2019
Ilmoittautuminen: 3.2.-23.2.2020
Romanit etnisenä vähemmistönä Euroopassa (3-5 op) Roma Ethnic Minority in Europe
(3-5 ECTS)
Kohderyhmä: Sosiaalityön syventävän ja jatko-opintovaiheen opiskelijat sekä Turun yliopiston
Monikulttuurisuus -opintokokonaisuuden opiskelijat
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen yleiskuva
romanikysymyksistä tämän päivän Suomessa ja Euroopassa sekä syvällisempää tietoa jostakin
itse valitusta erityiskysymyksestä.
Sisältö: Opintojaksolla käsitellään romanien asemaan ja yhdenvertaisuuteen liittyviä haasteita,
historiaa ja nykytilannetta Suomessa ja Euroopassa. Kurssin sisältöjä ovat romanipolitiikka,
romanien historia, sosiokulttuurinen identiteetti ja yhteiskunnallinen asema. Opintojaksolla
käsitellään myös romanien liikkuvuuden kasvua ja kerjäävien romanien asemaa.
Toteutustavat: Kurssilla tutustutaan itsenäisesti suomalaiseen ja ulkomaiseen romaneja
käsittelevään verkkomateriaaliin, mm. asiantuntijahaastatteluihin sekä laaditaan essee.
Kurssiympäristössä on käytössä vuorovaikutteisia menetelmiä: keskustelua, kommentointia sekä
argumentointia. Sosiaalityön pääaineopiskelijat, jotka suorittavat kurssin 5 op:n laajuisena, tekevät
lisäksi laajennetun esseen tai suorittavat kirjallisuuskuulustelun (2 op) sähköisenä tenttinä.
Kirjallisuuskuulustelu on mahdollinen vain Turun yliopiston opiskelijoille.
Suoritustavat: Materiaaleihin perehtymällä tehdään sekä yksilö- että pienryhmätehtäviä ja
osallistutaan oman pienryhmän keskusteluihin ja kommentointiin.
Kurssille valinnan kriteerit/osallistujamäärä: Osallistujamäärää ei ole rajoitettu.
Arviointi ja sen perusteet: Loppuarviointi numeroilla 0-5. Väliarvioinnit annetaan sanallisena,
rakentavana palautteena. Arvioinnissa painotetaan osallistumisaktiivisuutta. Argumentointi ja
vertaistyöskentely määrittävät 1/3 ja tehtävät 2/3 arvosanasta.
Oppimateriaali: Kurssilla on sekä tehtävissä pakollista materiaalia (tekstimateriaali, artikkelit,
äänitiedostot, luentotallenteet) että erikseen merkittyä oheismateriaalia. Kurssin suorittaminen
edellyttää verkkoalustan pakolliseen materiaaliin tutustumista, oheismateriaali on tarkoitettu
syventämään ja laajentamaan ymmärrystä opiskeltavasta aiheesta siitä kiinnostuneille.
Lisätietoja: Kurssi toteutetaan Turun yliopiston Moodlessa.
Järjestävä yliopisto: Turun yliopisto
Tekijä: Merja Anis, VTT, Turun yliopisto
Vastuuopettaja: Merja Anis, VTT, sosiaalityön professori, merja.anis(a)utu.fi, Turun yliopisto.
Muut opettajat: tiedotetaan myöhemmin

