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Sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015, 12 §) mukaan sosiaalityöntekijän ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Opiskelija toimii
ammattiin valmistuneen sosiaalityöntekijän johdon ja valvonnan alaisena.
Oheiseen taulukkoon on koostettu sosiaalityön opiskelijoiden ja työelämän käyttöön eri yliopistojen tutkintovaatimuksista ne opinnot, jotka
kyseisessä yliopistossa tulee olla suoritettuina, jotta opiskelija voi toimia 12 §:n mukaan sosiaalityöntekijän sijaisena. Taulukossa on kuvattu
pääainetta vastaavat sosiaalityön perus- ja aineopinnot ja niiden laajuus sekä niihin sisältyvät käytännön harjoittelut. On hyvä huomata, että
sivuaineopintoina tai avoimessa yliopistossa suoritetut aineopinnot eivät välttämättä vastaa pääaineopintoja ja niiden laajuutta. Tavanomaisesti näistä opinnoista saattavat puuttua mm. käytännön harjoittelu ja kandidaatintutkielma, jotka kuuluvat aineopintoihin. Lisäksi on hyvä
huomata, että mikäli opiskelija on ennen nykyistä sosiaalityön tutkinto-oikeutta suorittanut aiemman korkeakoulututkinnon, hänen ei välttämättä tarvitse tehdä sosiaalityön aineopintoihin kuuluvaa kandidaatintutkielmaa. Ks. lisätietoja näistä erikseen kunkin yliopiston kohdalta.
HELSINGIN YLIOPISTO

Pääaineopintoina suoritettujen perus- ja aineopintojen yhteenlaskettu laajuus
Perusopintojen
sisällöt

Aineopintojen sisällöt

25 op + 55 op = 80 op
731130 Sosiaalityön johdantokurssi 5 op
731380 Kansalainen ja yhteisöt (K1) 5 op
799602 Matka suomalaiseen yhteiskuntaan 5 op
799603 Globaali valta ja vastuu 5 op
799601 Yhteiskuntateoriat 5 op
732240 Lastensuojelun perusteet 5 op
73642 Sosiaalioikeus 5 op
732490 Hyvinvointipolitiikka 5 op
731390 Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys sosiaalityön tutkimuksessa 5 op
732140 Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat 5 op
Sosiaalityön erityisala 5 op
736530 Asiakastyön taidot (K2) 5 op
732280 Ammatilliset valmiudet (K3) 10 op
732130 Kandidaatin tutkielmaseminaari 4 op
73227 Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte 6 op

Perus- ja aineopintojen
käytännön opetus
Opintopolkuja koskevat
huomiot
Sivuaineopinnot ja avoimessa yliopistossa suoritettavat perus- ja aineopinnot

731380 Kansalainen ja yhteisöt (K1) 5 op
732280 Ammatilliset valmiudet (K3) 10 op
Suoraan maisteriopintoihin hyväksyttäviltä opiskelijoilta ei edellytetä kandidaatin tutkielman tai kandidaattiseminaarin suorittamista sosiaalityön oppiaineessa. Heiltä edellytetään kuitenkin sosiaalityön
kandidaatin tutkinnon menetelmäopintoja vastaava opetus joko osana aikaisempaa tutkintoa tai
maisteriopintoja täydentävinä opintoina.
Sosiaalityön perusopinnot -sivuaineopiskelijoille
731130 Sosiaalityön johdantokurssi 5 op
731380 Kansalainen ja yhteisöt 5 op
731390 Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys sosiaalityön tutkimuksessa 5 op
732490 Hyvinvointipolitiikka 5 op
733791 Aikuissosiaalityö 5 op
Sosiaalityön aineopinnot sivuaineopiskelijoille, 35 op
732240 Lastensuojelun perusteet, 5 op
73642 Sosiaalioikeus, 5 op
736530 Asiakastyön taidot, 5 op
732140 Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat, 5 op
733064 Sosiaalityön historia ja nykyisyyden rakentaminen, 5 op
733770 Sosiaalityön globaalit ja lokaalit toimintaympäristöt, 5 op
Erityisalakurssi, 5 op
Harjoittelu
Harjoittelua ei voi suorittaa avoimessa yliopistossa. Tämän jakson voi suorittaa sivuaineopintoina vain
opiskelija joka on saanut erillisen opinto-oikeuden sosiaalityöntekijän kelpoisuuden tuottaviin opintoihin. Kelpoisuuden tuottavat opinnot sivuaineena kokonaisuus sisältää kaikki sosiaalityön pääaineopintoja vastaavat sosiaalityön opinnot.
732280 Ammatilliset valmiudet (K3) 10 op

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Pääaineopintoina suoritettujen perus- ja aineopintojen yhteenlaskettu laajuus
Perusopintojen
sisällöt

25 op + 55 op = 80 op
5513106 Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op
5513107 Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op
5513105 Sosiaalityön käytäntö 1: Toimijuuden tukemisen perusteet 5 op

Aineopintojen sisällöt

5513109 Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö 5 op
5513108 Tutkiva sosiaalityö 5 op
Kaikille pakolliset sosiaalityön opintojaksot 35 op:
5513312 Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina 5 op
5513302 Sosiaalityön käytäntö 2: Vuorovaikutteisen sosiaalityön prosessit 10 op
5513313 Tapaustutkimus sosiaalityössä 5 op
5513304 Sosiaalioikeus sosiaalityössä 5 op
5513306 Social Work Practice Methods 5 op
5513314 Sosiaalityön etiikka 5 op
Tutkimusmenetelmät 10 op:
5010103K Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op
5513003 Laadulliset menetelmät sosiaalityön tutkimuksessa 2 op
JOKO
5513003 Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille +
5513002 Tilastolliset menetelmät sosiaalityön tutkimuksessa 2 op
TAI
3622230 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op

Perus- ja aineopintojen
käytännön opetus
Opintopolkuja koskevat
huomiot
Sivuaineopinnot ja avoimessa yliopistossa suoritettavat perus- ja aineopinnot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Pääaineopintoina suoritettujen perus- ja aineopintojen yhteenlaskettu laajuus
Perusopintojen

5513310 Sosiaalityön kandidaattiseminaari, kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte, 10 op (3. vuosi)
5513105 Sosiaalityön käytäntö 1: toimijuuden tukemisen perusteet 5 op (perusopinnoissa)
5513302 Sosiaalityön käytäntö 2: Vuorovaikutteisen sosiaalityön prosessit (10op)
Maisteritutkintoa suorittava aiemman yliopistotutkinnon omaava opiskelija ei suorita kandidaatin tutkielmaa täydentävinä opintoina. Jos opiskelija tekee sekä kandin että maisterin tutkinnon, suorittaa
kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot (paitsi kieli- ja viestintäopinnot).
Aducatessa (avoin yliopisto) ei voi suorittaa Sosiaalityön käytäntö 2 (10 op) opintojaksoa eikä Sosiaalityön kandidaatin seminaaria ja tutkielmaa.
Sivuaineena voi suorittaa molemmat, mutta käytännössä suoritetaan vain Sosiaalityön käytäntö 2 (10
op).
25 op + 60 op = 85 op
YFIP1110 Sosiaalityön johdanto 5 op

sisällöt

Aineopintojen sisällöt

YFIP210 Sosiaalitieteiden teoria ja käsitteet 5 op
YFIP220 Yhteiskunta 5 op
YFIP140 Poliittiset instituutiot 5 op
YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (sis. Käytäntö 1) 5 op
STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä 5 op
STOA097 Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut 5 op
STOA111 Sosiaalityön työmenetelmät ja vuorovaikutustaidot 5 op
STOA112 Lastensuojelun- ja aikuissosiaalityön perusteet 5 op
STOA160 Käytäntö 2 10 op
(Sosiaalityön oikeudelliset perusteet 10 op sisältää: )
STOA131 Sosiaalityön oikeudelliset perusteet, luento ja oppimistehtävä 4 op
STOA141 Sosiaalityön oikeudelliset perusteet harjoitukset 2 op
STOA142 Sosiaalityön oikeudelliset perusteet, kirjallisuus 4 op
YFIA20 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät 5 op
STOA250 Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset 5 op
STOA705 Kandidaatin tutkielma ja kandidaatinseminaari 10 op
STOA710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti 0 op

Perus- ja aineopintojen
käytännön opetus
Opintopolkuja koskevat
huomiot
Sivuaineopinnot ja avoimessa yliopistossa suoritettavat perus- ja aineopinnot

LAPIN YLIOPISTO

Pääaineopintoina suoritettujen perus- ja aineopintojen yhteenlaskettu laajuus
Perusopintojen
sisällöt

Sivuaineopiskelijoille tarvittaessa STOA156 Sosiaalityön käytäntö 1 (3 op)
STOA156/YFIP250 käytäntö 1 3 op (2017 5 op)
STOA160 Käytäntö 2 (10 op)
Aiemman amk-tutkinnon suorittaneet tekevät kandidaatintutkielman, aiemman (soveltuvan) yliopistotutkinnon suorittaneet eivät tee kandidaatin tutkielmaa.
Avoimessa yliopistossa on mahdollista suorittaa sosiaalityön perus- ja aineopinnot, yhteensä 85 op.
Avoimessa voi suorittaa käytännön opetuksen 10 op ja kanditutkielman 10 op.

25 op + 57 op = 82 op
SSOS1107 Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op
SSOS1108 Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op
SSOS1109 Sosiaalityön käytäntö I: toimijuuden tukemisen perusteet 5 op

Aineopintojen sisällöt

Perus- ja aineopintojen
käytännön opetus
Opintopolkuja koskevat
huomiot
Sivuaineopinnot ja avoimessa yliopistossa suoritettavat perus- ja aineopinnot

TAMPEREEN YLIOPISTO

Pääaineopintoina suoritettujen perus- ja aineopintojen yhteenlaskettu laajuus
Perusopintojen
sisällöt

Aineopintojen sisällöt

SSOS1110 Sosiaalityön normisto I 5 op
SSOS1103 Tutkiva Sosiaalityö 5 op
SSOS1206 Sosiaalityön glokaalit ja kulttuuriset kysymykset 7 op
SSOS1207 Elämänkulku ja sosiaaliset ongelmat 10 op
SSOS1208 Sosiaalityön normisto II 5 op
SSOS1209 Rakenteellinen sosiaalityö 5 op
SSOS1210 Sosiaalityön käytäntö II: Sosiaalityön prosessi, teoria ja käytäntö 20 op
SSOS1203 Sosiaalityön kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op
SSOS1109 Sosiaalityön käytäntö I: toimijuuden tukemisen perusteet 5 op
SSOS1210 Sosiaalityön käytäntö II: Sosiaalityön prosessi, teoria ja käytäntö 20 op
Aiemman yliopistotutkinnon suorittaneiden ei tarvitse tehdä kandidaatin tutkielmaa ja seminaaria
Sivuaineopintoina tai avoimessa tehdyt opinnot: Perus- ja aineopintojen yhteenlaskettu laajuus on
60op. Perusopinnot 25 op vastaavat pääaineopintoja, mutta aineopinnot (35 op) eivät vastaa pääaineopintojen laajuutta ja opiskelijoilta jää suorittamatta seuraavat opintojaksot:
Sosiaalityön käytäntö II: Sosiaalityön prosessi, teoria ja käytäntö -kurssista suorittamatta jää käytäntöjakso (8 op) ja menetelmäopetus (5 op)
Sosiaalityön kandidaatin tutkielma ja seminaari (10 op)
25 op + 55 op = 80 op
STYP1 Sosiaalityön perusteet 5 op
STYP2 Sosiaalityön arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö 5 op
STYP3 Globaali, lokaali ja yhteisöllisyys sosiaalityössä 5 op
YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto 5 op
STYP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt 5 op
STYA1 Sosiaalityön oikeudelliset ja hallinnolliset perusteet 10 op:
STYA1A Sosiaalioikeus 5 op
STYA1B Sosiaalihuollon hallinto ja johtaminen 5 op
STYA2 Elämänkulku ja sosiaalityö 5 op
STYA3 Sosiaalityön taidot 20 op:
STYA3A Asiakastyön teorioita ja menetelmiä 5 op
STYA3B Käytännön opetus ja ohjaus 15 op

STYA4 Tutkimusmenetelmäopinnot 10 op:
STYA4A Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op
STYA4B Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op
Perus- ja aineopintojen
käytännön opetus
Opintopolkuja koskevat
huomiot
Sivuaineopinnot ja avoimessa yliopistossa suoritettavat perus- ja aineopinnot

STYA5 Kandidaatintutkielma 10 op
STYP2 Sosiaalityön arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö 5 op
STYA3B Käytännön opetus ja ohjaus 15 op (koostuu opintojaksosta taitoseminaari 3 op ja opintojaksosta käytännön opetus ja ohjaus 12 op)
Aiemman amk-tutkinnon suorittaneet tekevät kandidaatintutkielman, aiemman (soveltuvan) yliopistotutkinnon suorittaneet eivät tee kandidaatin tutkielmaa.
Kandidaatin tutkintoon kuuluvia pakollisia sosiaalityön opintoja on mahdollista suorittaa valinnaisina
opintoina (= sivuaineena) yhteensä 45 op: Valinnaisina on mahdollista suorittaa kaikki vaadittavat sosiaalityön perusopinnot 25 op. Tutkintoon kuuluvia pakollisia aineopintoja on mahdollista suorittaa
valinnaisina opintoina 20 op. Tämän lisäksi aineopintotasoisia sosiaalityön opintojaksoja, jotka eivät
kuulu tutkintoon pakollisina on mahdollista suorittaa valinnaisina opintoina yhteensä 20 op sekä sosiaalityön syventäviä opintoja yhteensä 40 op. Sosiaalityön perus-, aine- ja syventäviä opintoja on mahdollista suorittaa valinnaisina opintoina yhteensä 105 op.
Avoimessa yliopistossa on mahdollista suorittaa sosiaalityön perus- ja aineopinnot, yhteensä 80 op.
Valinnaisina opintoina ei ole mahdollisuutta suorittaa pääaineopintojen laajuutta vastaavaa määrää
sosiaalityön opintoja, avoimessa yliopistossa on mahdollista suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluvat, pääaineopintojen laajuutta vastaavat opinnot.

TURUN YLIOPISTO

Pääaineopintoina suoritettujen perus- ja aineopintojen yhteenlaskettu laajuus
Perusopintojen
sisällöt

25 op + 69 op = 94 op
Sosiaalitieteiden perusopintojen rakenne:
P.1 Suomalainen yhteiskunta, 6 op
P.2 Johdatus sosiaalitieteisiin, 9-12 op
P.3 Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta, 4 op
P.4 Sosiaalitieteiden erityisalat, 3-6 op
yht. 25 op

Aineopintojen sisällöt

P.2 Sosiaalityön perusteet (3op) ja P.4 Sosiaalityön yhteiskunnalliset toimintaympäristöt (3op) ovat
pakollisia sosiaalityön pääaineopiskelijoille.
Sosiaalityön perusteet 6 op
STYÖ3041 A.1 Sosiaalityön traditiot ja teoriaperusteet (P), 4 op
STYÖ3042 A.2 Arvot ja etiikka sosiaalityössä (P), 2 op
Työkäytännöt ja toimintamallit 15 op
STYÖ3043 A.3 Aikuissosiaalityö (P), 5 op
A.4 Perhesosiaalityö (P) 5 op
STYÖ3047 Perhesosiaalityö, kirjallisuus, 2–3 op
STYÖ3048 Perhesosiaalityö, luento, 1 op
STYÖ3049 Perhesosiaalityö, essee, 2 op
STYÖ3045 A.5 Lapsi- ja nuorisososiallityö, 5 op
A.6 Sosiaalitieteiden erityisalue (P) 3 op
SOSP4031 A.5 Sosiaalipolitiikkaa koskeva päätöksenteko ja toimeenpano (P), 3 op
SOSP2938 A.9 Työmarkkinat ja työpolitiikka (P), 3 op
SOSP2948 A.10 Perhepolitiikka (P), 3 op
SOSI4064 A.1/A.8 Terveys ja yhteiskunta, 3 op
SOSI4015 A.1 Väestö ja perheet, 3 op
SOSI4013 A.1 Sukupuoli ja seksuaalisuus, 3 op
SOSI4011 A.1 Monikulttuurisuus ja rasismi, 3 op
SOSI4009 A.1 Sosiaalinen eriarvoisuus, 3 op
SOSI4007 A.1 Yhteisöt ja yhdyskunnat, 3 op
SOSI4067 A.1 Kulttuuri ja elämäntapa, 3 op
SOSI4005 A.1 Politiikka ja globalisaatio, 3 op
A.7 Sosiaalioikeus (P) 6 op
SOSP6050 Sosiaalioikeus a) Oikeusjärjestys, 2 op
SOSP2941 Sosiaalioikeus b) Toimeentuloturvalainsäädäntö, 1 op
SOSP1014 Sosiaalioikeus c) Sosiaalioikeus, hallintomenettely ja lastensuojeluoikeus, kirjallisuus, 3 op
Perehtyminen sosiaalityön erityisalueisiin 16 op
STYÖ3050 A.8 Gerontologinen sosiaalityö (P), 2 op
STYÖ7041 A.9 Lähisuhdeväkivalta traumanäkökulmasta (P), 3 op
STYÖ7120 A.10 Monikulttuurinen sosiaalityö (P), 3 op
STYÖ3051 A.11 Asiakirjat ja dokumentointi (P), 3 op
STYÖ7078 A.12 Vapaavalintainen erityisalue (V), 5 op

STYÖ2936 A.13 Kokemuksia, käytäntöjä ja tutkimuksia yhteiskunnan marginaalista (V), 5 op

Aineopintojen käytännön
opetus
Opintopolkuja koskevat
huomiot
Sivuaineopinnot ja avoimessa yliopistossa suoritettavat perus- ja aineopinnot

Tutkielman tekoon harjaannuttaminen 23 op, sis. A.17 Kandidaatin seminaari, tutkielma ja kypsyysnäyte 10 op
Turun yliopistossa harjoittelu suoritetaan osana syventäviä opintoja. Aineopinnoissa ei ole harjoittelua.
Aiemmin ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon suorittaneiden ei tarvitse tehdä kandidaatin tutkielmaa.
Avoimessa yliopistossa voi suorittaa sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op. Sosiaalityön aineopintotasoista opetusta ei enää tarjota uusille opiskelijoille avoimen puolella (viime lukuvuonna ja sitä ennen
aloittaneet saavat suorittaa 35 op opintonsa loppuun).
Avoimessa suoritetut opinnot eivät vastaa laajuudeltaan tutkinto-opiskelijan aineopintoja. Avoimessa
aineopinnot suorittaneilta vaaditaan tutkinto-opiskelijaksi siirryttäessä siltaopintoja.

