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1. JOHDANTO

Tämä on yhteenveto valtakunnallisesta sosiaalityön koulutusalakohtaisesta koordinaatiohankkeesta, jossa on suunniteltu ja ennakoitu 1.8.2005 voimaantulleen tutkintorakenneuudistuksen vaikutuksia yliopistojen sosiaalityön perus- ja jatkokoulutukseen.
Opetusministeriön toimeenpanema ja rahoittama kolmiosainen
valtakunnallinen koordinaatiohanke on tapahtunut valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkosto SOSNETin johdolla. Toteutuksesta on vastannut Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan
laitoksen professori Synnöve Karvinen-Niinikoski, joka on toiminut hankkeen johtajana ja valtakunnallisena koordinaattorina.
Tutkijoina hankkeen eri vaiheissa ovat toimineet VTM Susanna Hoikkala, VTM Maria Tapola-Haapala ja VTM Jari Salonen.
Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto SOSNET
on osallistunut hankkeen kaikkiin vaiheisiin tuottamalla tarvittavaa tietoa, osallistumalla aihetta koskeviin seminaareihin, työryhmiin ja erillisselvityksiin. SOSNETin johtoryhmä on käsitellyt ja hyväksynyt suunnitellut sosiaalityön peruskoulutusta
koskevat linjaukset hankkeessa tehdyn valmistelutyön pohjalta.
Lisäksi hankkeen kolmannessa vaiheessa hankkeen tukena on
toiminut Jatkis-ryhmä, johon on kuulunut hanketyöntekijöiden
lisäksi YTT Kirsi Juhila (TaY), YTM Tarja Kemppainen (LaY),
YTT Johanna Kiili (JY), YTT Merja Laitinen (LaY), YTM Sanna Lähteinen (LaY, SOSNETin koordinaattori) ja YTM Piia
Puurunen (KuY). Myös sosiaalityön perus- ja jatko-opiskelijat
ovat osallistuneet tiedontuotantoon hankkeen eri vaiheissa. Peruskoulutusta koskevan uudistustyön aikana opiskelijoiden näkemyksiä ja kehittämisehdotuksia jäsennettiin laitostasolla. Jatkokoulutuksen nykytilaa ja kehittämistä koskien toteutettiin
sähköisesti valtakunnallinen kysely sosiaalityön tohtorikoulutukseen osallistuville.
Valtakunnallisen tutkintorakenneuudistushankkeen ensimmäinen vaihe alkoi syksyllä 2003 ja jatkui alkuvuoteen 2004
saakka. Hankkeen toinen vaihe alkoi syksyllä 2004 jatkuen kevään 2005 loppuun. Kolmas vaihe ajoittui loppusyksystä 2005
vuoden 2006 loppuun. Sisällöllisesti koordinaatiohankkeen
työskentely on jakautunut siten, että ensimmäisen vaiheen aluk-
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si kartoitettiin sosiaalityön peruskoulutuksen sen hetkistä tilannetta eri yliopistoissa sekä keskityttiin uudistamaan alemman
ja ylemmän korkeakoulututkinnon rakenteita ja opetussuunnitelman rakennetta. Silloin painottui tutkintojen rakenteellinen
ajanmukaistaminen, johon kuului olennaisena osana opintojen
mitoituskysymykset ja kokonaisuuksien arviointi. Tutkintojen
sisällöllistä uudistustyötä tehtiin alusta lähtien, vaikka siihen paneuduttiin tiiviimmin koordinaatiohankkeen toisessa vaiheessa.
Vaiheen keskeisimpänä sisältöalueena oli tutkintojen sisällöllinen uudistaminen eli ydinainesanalyysi1. Sosiaalityön jatkokoulutus ja tutkimuksen kehittäminen ovat olleet koordinaatiohankkeen kolmannen vaiheen keskiössä. Koordinaatiohankkeen
ensimmäisestä ja toisesta vaiheesta on koottu erillisraportit, jotka on toimitettu opetusministeriön lisäksi SOSNETin jäsenyliopistoille. Kolmannen vaiheen raportointi sisältyy tähän yhteenvetoon.
Sosiaalityön koulutuksen akatemisoituminen on ollut intensiivistä ja sillä on pitkä perinne, mutta lyhyt historia. Sosiaalityön koulutus alkoi vuonna 1942 Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa. Ruotsinkielinen vastaava koulutus aloitettiin Svenska
Medborgarhögskolanissa vain vuotta myöhemmin, ja sosiaalihoitajakoulutus syntyi vuonna 1945. Sosiaalityön koulutuksen
esiasteena voidaan pitää jo vuonna 1928 Yhteiskunnalliseen
Korkeakouluun perustettua yksivuotista lastensuojelututkintoa.
(Juhila 2006.) Nykymuotoisen sosiaalityön koulutuksen luonne
hahmoteltiin 1970-luvun lopussa, jolloin tutkinnonuudistuksessa määriteltiin tämän päivän sosiaalityön tiedeperusta ja koulutus.
Nykymuotoista sosiaalityön koulutusta pohjusti osaltaan vuonna 1966 tapahtunut Yhteiskunnallisen korkeakoulun
muuttuminen Tampereen yliopistoksi, jonka yhteydessä sosiaalityöntekijäkoulutus muuttui selvemmin tutkimukseen orien1

Ydinainesanalyysillä tarkoitetaan sisällönanalyysia eli oppisisältöjen laadullista tarkastelua. Ydinaineksella tarkoitetaan tutkinnon tavoitteiden kannalta välttämätöntä oppiainesta. Ydinaineksen lisäksi tutkinnoissa voi olla täydentävää ja erityistietämystä. (esim. w5w 2003.) Mitoittamisella tarkoitetaan
opintojen laajuuden, keston ja työmäärän laskennallista arviointia. Opetussuunnitelmalla tarkoitetaan tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksojen ja opintokokonaisuuksien nimeämistä tavoitteineen, opintojen laajuuden
ja ydinaineksen määrittelyä sekä opintojen välisten yhteyksien ja peräkkäisyyksien rakentamista kumuloituvan oppimisen edellyttämällä tavalla. (Yliopistojen kaksiportaisen… 2002; w5w 2003.)
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toituneeksi. Muutoksen yhteydessä yliopistoon perustettiin sosiaalipolitiikan, erityisesti sosiaalihuollon apulaisprofessorin
virka, joka 1970-luvulla muuttui professorin viraksi. Apulaisprofessuurin myötä sosiaalihuollosta tuli itsenäinen oppiaine,
jossa oli mahdollista suorittaa approbatur- ja cum laude -tason
opinnot. Kun oppiaine sai oman professuurin, mahdollistuivat
laudaturopintojen lisäksi myös lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot
sosiaalipolitiikassa sosiaalihuollon linjalla. (Mäntysaari & Pösö
2005.)
Sosiaalityön koulutusta annettiin 1990-luvun alussa sosiaali- tai yhteiskuntapolitiikan yhteydessä ylempänä korkeakoulututkintona seitsemässä yliopistossa eli Helsingissä, Joensuussa,
Jyväskylässä, Kuopiossa, Lapissa, Tampereella ja Turussa. Vuodesta 1994 lähtien sosiaalityön koulutusta on järjestetty pääainetasoisena Kuopion, Lapin ja Tampereen yliopistoissa ja vuodesta
1999 lähtien myös Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistoissa.
Joensuun yliopistossa sosiaalityön koulutus alkoi 1988 ja opetus
loppui vuonna 1999. Viimeinen sosiaalityön opiskelijoiden sisäänottovuosi oli 1997. Helsingin yliopiston alaisuudessa toimiva Svenska social- och kommunalhögskolan vastaa ruotsinkielisestä sosiaalityön alemmasta korkeakoulututkinnon tasoisesta
koulutuksesta Suomessa, josta opinnot jatketaan maisteritasolle Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Kokonaan pääainevastuiseksi maisteritason yliopistokoulutukseksi sosiaalityö vakiintui vuodesta 1999 alkaen. (Kemppainen 2006.)
Elokuussa 2005 tuli voimaan uudistettu yliopistolaki
(715/2004), valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista
(794/2004) sekä opetusministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja
erikoistumiskoulutuksista (568/2005). Säädös määrittelee sosiaalityön koulutuksen yliopistoissa järjestettäväksi koulutukseksi. Säädösten pohjalta sosiaalityön koulutus on sosiaalialan ainoa laaja-alainen yliopistollinen tutkinto. Se merkitsee keskeistä
vastuuta sosiaalialan tavoitteellisesta kehittämisestä ja yliopistokoulutuksen mahdollistamasta alan tutkimukseen perustuvasta tiedonmuodostuksesta. Sosiaalityön yliopistokoulutuksen ja
sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen arviointi on suoritettu
Korkeakoulujen arviointineuvoston toimesta päättyen maaliskuussa 2004. Arviointiraportissa todetaan, että [sosiaalityöntekijän] ammatin vaatima osaaminen perustuu laajaan yhteis-
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kuntatieteelliseen perussivistykseen (Murto ym. 2004, 33), joka
käytännössä tarkoittaa maisteritasoisia yliopisto-opintoja.
Sosiaalityössä on mahdollista suorittaa myös jatkotutkintoja. Jatkokoulutuksesta vastaavat sosiaalityön peruskoulutusta
toteuttavat kuusi yliopistoa. Maisteritutkinnon jälkeen on mahdollista opiskella lisensiaatin (YTL, VTL) tai tohtorin tutkinto
(YTT, VTT). Opetusministeriön linjausten mukaan perinteiset
lisensiaatin tutkinnot pyritään korvaamaan ammatillisella lisensiaatin tai tohtorin tutkinnoilla. Sosiaalityössä on vuodesta 2000
alkaen ollut mahdollisuus suorittaa ammatillis-tieteellinen lisensiaatin tutkinto (YTL, VTL) erikoistumiskoulutuksena. (Kemppainen 2006.)
Tämä yhteenvetoraportti on luonteeltaan kuvaileva ja tiivistää yhteen kaikki kolme valtakunnallisen koordinaatiohankkeen
vaihetta. Hankkeen ensimmäisen ja toisen vaiheen toteutuksesta
ja raportoinnista on kulunut jo aikaa. Tällä aikavälillä etenkin sosiaalityön toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia, jotka
vaikuttavat sosiaalityön koulutukseen. Raportin laadinnassa on
pyritty huomioimaan tämä aikaväli siten, että varsinkin ensimmäisen vaiheen raportoinnissa avonaisina olleet kysymykset ja
linjaukset on tässä esitetty myöhemmin toteutuneina päätöksinä. Keskustelua on myös tiivistetty, koska monet yksityiskohdat ovat selkiytyneet uudistustyön edetessä. Kaikkea kuvausta ja
yksityiskohtia ei ole kuitenkaan haluttu karsia, koska tavoitteena
on ollut myös sosiaalityön koulutuksen ja tutkimuksen historiallisen kehityskaaren näkyväksi tekeminen. Raportin aluksi luodaan yleiskatsaus sosiaalityön koulutuksen kehittymiseen Suomessa sekä tutkintorakenneuudistukseen ja Bologna-prosessin
keskeisiin periaatteisiin, jonka jälkeen esitellään hankkeen eri
vaiheiden keskeiset painopistealueet ja tuotokset.
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2. TUTKINTORAKENNEUUDISTUS JA
BOLOGNA-PROSESSI
2.1. Bologna-prosessin keskeiset periaatteet
Bologna-julistus allekirjoitettiin vuonna 1999. Allekirjoittajina
olivat 29 maan opetusministerit. Julistuksen keskeisimpänä julkilausuttuna tavoitteena on yhteisen ja selkeän eurooppalaisen
korkeakoulutusalueen perustaminen vuoteen 2010 mennessä.
Tämä koskee sekä koulutusta että tutkimusta. Tällä hetkellä prosessissa on mukana yli 40 maata. (Berndtson 2003.)
Bologna-julistuksen kuusi alkuperäistä keskeistä periaatetta ovat (mt., 1):
1. eurooppalaisten korkeakoulujen tutkintojen ymmärrettävyyden ja vertailtavuuden parantaminen
2. kaksiportaisen tutkintorakenteen luominen eurooppalaisiin
yliopistoihin
3. liikkuvuuden lisääminen eri maiden yliopistojen välillä
4. yhtenäisen opintojen mitoitusjärjestelmän käyttöönotto
Euroopassa
5. opetuksen laadun varmistaminen ja
6. eurooppalaisen ulottuvuuden tuominen opetukseen.
Prahan ja Berliinin seurantakokousten2 tiimoilta Bologna-prosessiin on lisätty edellä mainittujen alkuperäisten periaatteiden
lisäksi vielä neljä keskeistä kohtaa:
1. elinikäinen oppiminen
2. opiskelijoiden osallistuminen prosessiin
3. eurooppalaisen korkeakoulutuksen houkuttelevuuden edistäminen ja
4. yhteistyö Euroopan tutkimusalueen kanssa. (Prahan kommunikea 2001; Berliinin kommunikea 2003.)
2

Prosessia seuraamaan on perustettu Bologna Follow-up -ryhmä, johon kuuluu edustajia jokaisesta prosessissa mukana olevasta maasta. Ministeritasoisia seurantakokouksia on pidetty kolme: toukokuussa 2001 Prahassa, syyskuussa 2003 Berliinissä ja vuonna 2005 Norjan Bergenissä. Muita olennaisia
toimijatahoja prosessissa ovat muun muassa EUA (eurooppalaisten yliopistojen järjestö), EURASHE (eurooppalaisten korkeakoulujen järjestö), Unesco ja ESIB (kansallisten ylioppilaskuntien liitto). (Berliinin kommunikea
2003.)
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Tutkintojen vertailtavuudella ei tarkoiteta tutkintojen harmonisoimista, vaan kansalliset koulutuksen erityispiirteet halutaan
säilyttää. Euroopassa on tulevaisuudessakin pääainekeskeisiä ja
monitieteisiä tutkintoja, jolloin ne ovat erilaisia lähtökohdiltaan
ja tavoitteiltaan.
Prosessin myötä Euroopassa on siirrytty joitakin koulutusaloja lukuun ottamatta pääsääntöisesti kaksiportaiseen tutkintomalliin, jossa ensimmäisen portaan muodostaa kandidaatin
tutkinto (3–4 vuotta) ja toisen portaan maisterin tutkinto (1–2
vuotta). Berliinin seurantakokouksessa syyskuussa 2003 rakenteeseen lisättiin kolmas porras: jatko-opinnot ja tohtorin tutkinto (esimerkiksi 4 vuotta). Joissakin maissa ensimmäisen portaan
tutkinto muodostaa korkeakoulutuksen perustason ja jo maisteriopinnot käsitetään jatko-opinnoiksi. (Berliinin kommunikea
2003, 5.)
Suomessa lähtökohtaisesti perustutkintotasona on maisterin tutkinto. Kandidaatin tutkinnon vahvistamisella on haluttu
korostaa sen työelämämerkitystä. Sybille Reichertin ja Christian Tauchin (2003) mukaan työllistymiseen liittyvät kysymykset
ovat kuitenkin jännitteisiä ja uudistusprosessiin tulisi integroida
työelämän edustus nykyistä tehokkaammin.
Yhtenäiseksi opintojen mitoitusjärjestelmäksi on tullut
ECTS-pisteytys- ja -kertymisjärjestelmä (the European Credit
Transfer System), jolla halutaan muun muassa helpottaa opintojen ja tutkintojen hyväksilukemismenettelyjä. Järjestelmä kuvaa
opiskelijan työmäärää opiskeluun käytetyn ajan suhteen. Yksi
piste vastaa noin 25–30 tunnin työmäärää. Opintopisteet eivät
kuitenkaan ole automaattisesti vaihdettavissa kontekstista toiseen vaan aina täytyy arvioida tehdyn työn määrä tilannekohtaisesti. (Gonzáles & Wagenaar 2003, 223–225, 229.)
Opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden liikkuvuutta halutaan lisätä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Kansainvälistä liikkuvuutta tullaan lisäämään Joint Degree -yhteistyösopimuksilla, joissa opiskelija suorittaa osan tutkinnosta
ulkomailla. Liikkuvuudella nähdään olevan merkitystä akateemiselle yhteisölle, poliittiselle, yhteiskunnalliselle ja talouselämälle. Euroopan ulkopuolelta halutaan opiskelijoita Eurooppaan
ja vetovoimaisuutta parannetaan muun muassa stipendiohjelmilla. Vuodesta 2005 lähtien tutkintotodistuksen yhteydessä opiskelija saa (Suomessa englanninkielisen) tutkintoliitteen, Diploma
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Supplementin. Siitä käy ilmi tiedot yliopistosta ja opintosuorituksista sekä niiden asemasta koulutusjärjestelmässä. Tämä
osaltaan helpottaa liikkuvuutta tulevaisuuden Euroopassa. (Report on the Finnish implementation… 2003, 1.)
Laadunvarmistukseen liittyvät asiat ovat tärkeä osa uudistusta. Suomessa Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) on
keskeinen toimijataho korkeakoulujen ja yliopistojen arviointitehtävissä. KKA on aktiivinen osapuoli kansainvälisissä laadunvarmistusverkostoissa (kuten ENQA:ssa, European Network for
Quality Assurance). Laadunvarmistus on keskeisessä asemassa
erityisesti Joint Degree -tutkintoja muodostettaessa. Suomessa
yliopistot ja korkeakoulut on velvoitettu vastaamaan sisäisestä
arvioinnista ja osallistumaan ulkoisiin arviointeihin. Suomessa
akkreditointi- eli luotettavuusleimausjärjestelmien luominen ei
ole saanut laajaa kannatusta.
Berliinin seurantakokouksessa syksyllä 2003 korostettiin
prosessin sosiaalisen ulottuvuuden tärkeyttä sekä korkeakoulutusta yhteiskunnan yhteisenä etuna ja julkisena velvollisuutena
(public good, public responsibility). Myös elinikäisen oppimisen tärkeyttä painotettiin. Eurooppaa kehitetään maailman kilpailukykyisimmäksi ja dynaamisimmaksi tietoon perustuvaksi
talousalueeksi. Keskeisenä periaatteena korostettiin tutkimuksen merkitystä osana korkeakoulualueen kehittämistä. (Berliinin
kommunikea 2003, 1.)
Bologna-prosessin vastaanotto on odotetusti vaihdellut ympäri Eurooppaa. Suomessa alkuvaiheen vastustuksen jälkeen yleinen suhtautuminen on muuttunut myönteisemmäksi. Tämä johtunee osittain prosessin läpinäkyvyyden lisäämisestä. Reichertin
ja Tauchin (2003, 5) selvityksen mukaan ruohonjuuritason toimijat eivät ole vielä olleet aivan selvillä Bologna-prosessista, ja
kritiikkiä on aiheuttanut prosessin eteneminen ylhäältä alaspäin.
Opiskelijoiden osallistuminen uudistuksen valmisteluun vaihtelee Euroopan tasolla.
Korkeakoulujen toimintaympäristö on muuttunut ja koko
korkeakoulusektori on uudenlaisten haasteiden edessä. Tähän
ovat Erkki Berndtsonin (2003) mukaan vaikuttaneet muun muassa yliopistojen pienentyneet resurssit perusopetuksessa, opiskelijamäärien kasvu, vaatimus suuremmasta tehokkuudesta ja
globalisoituvien työmarkkinoiden haasteet. Lisäksi yliopistoilla
on monenlaisia asemia omissa yhteiskunnissaan Euroopan alu-
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eella. Suomessa yliopistoilla on autonominen asema, jota tuetaan tulevaisuudessakin.
Käytännössä tutkintorakenneuudistustyö on tapahtunut eri
tasoilla. Opetusministeriöllä on ollut merkittävä rooli uudistuksen ylimpänä kansallisena koordinoijana. Valtakunnallisen tason
lisäksi uudistustyötä on tehty koulutusalakohtaisesti (kuten sosiaalityön alakohtainen hanke), yliopisto-, tiedekunta- ja laitoskohtaisesti. Sosiaalityön valtakunnallisessa koordinaatiohankkeessa on tehty tiivistä yhteistyötä yhteiskuntatieteellisen alan
koordinaatiohankkeen kanssa (johtajana professori Kaarle Nordenstreng Tampereen yliopistosta).
Lisäksi yhteistyötä on tehty kansainvälisellä tasolla muun
muassa professori Taimi Tulvan kanssa (Tallinnan pedagoginen
yliopisto). VTM Susanna Hoikkala osallistui Tsekin tasavallassa Ostravassa 28.–31.10.2004 järjestettyyn sosiaalityön tutkintorakenneuudistusta Euroopassa käsitelleeseen seminaariin
(Education and Practice of Social Work in Eastern and Central
Europe), jonka järjestäjänä toimi Ecspress-verkosto (European
Consortium of Social Professions with Educational and Social
Studies). Hankkeen johtaja professori Synnöve Karvinen-Niinikoski osallistui (pääasiassa muun rahoituksen turvin) Australian
Adelaidessa pidettyyn sosiaalityön korkeakoulujen maailmankonferenssiin (Global Social Work 2004) 2.-6.10.2004 sekä sosiaalityön eurooppalaista maisterikoulutusta käsitelleeseen seminaariin Magdeburgissa Saksassa 1.-4.4.2004. VTM Susanna
Hoikkala vieraili myös kutsuttuna puhujana Saksan kansallisessa sosiaalityön konferenssissa 22.9.2005 (Münster), jossa hän
esitteli suomalaisen sosiaalityön koulutuksen rakennetta.

2.2. Jatkokoulutus
Bologna-prosessin keskeisiin periaatteisiin lisättiin syksyllä
2003 tutkijakoulutus ja sen osuus tulevan tutkintorakenteen kolmantena portaana (Berliinin kommunikea 2003). Suomalaisen
korkeakoulutusjärjestelmän mukaisesti yliopistosektorilla ensimmäisen ja toisen syklin muodostavat kandidaatin ja maisterin
tutkinnot (peruskoulutustaso), ja kolmannen syklin tieteellisinä
jatkotutkintoina suoritettavat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot
(jatkokoulutustaso). Kolmannen syklin koulutusta ja tutkintoja
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raamittavat yliopistolaki (645/1997), yliopistoasetus (115/98),
valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004) ja
laki yliopistolain muuttamisesta (715/2004) sekä erikoissosiaalityöntekijän koulutusta opetusministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista (568/2005). Tohtori- ja
tutkijankoulutuksen tavoitteena on kouluttaa tutkimusjärjestelmän tarvitsemat tohtoritasoiset tutkijat korkeakouluihin, tutkimuslaitoksiin ja yksityiselle sektorille sekä luoda vahva perusta
ammattimaiselle tutkijanuralle. Tutkijoiden osuus Suomessa on
OECD-maiden korkein. (Karjalainen 2005.)
Tieteellisen jatkokoulutuksen tämänhetkinen uudistaminen
ja kehittäminen tapahtuvat aikana, jolloin keskustelu kansallisen korkeakoulu- ja tiedepolitiikan nykytilasta ja tulevaisuuden
suunnista on vilkasta. Yliopistosektorilla on viety ja viedään parhaillaan läpi merkittäviä reformeja: tutkintorakenteiden uudistamistyön lisäksi siirrytään uuteen palkkausjärjestelmään, kehitetään opetuksen ja tutkimuksen arviointimenetelmiä, arvioidaan
yliopistojen tutkimusta kansainvälisesti, kehitetään tulosohjausta, pyritään kasvavaan tehokkuuteen sekä etsitään uudenlaisia
yhteistyömahdollisuuksia korkeakoulusektoreiden, eli ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen, välillä synergiaetujen nimissä.
Lisäksi tutkimusrahoitusjärjestelmää kehitetään rakenteellisesti valtioneuvoston antaman periaatepäätöksen linjauksen mukaisesti (Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen tutkimusjärjestelmän rakenteellisesta kehittämisestä 2005). Tämänhetkisen
hallituksen talouspolitiikan yhtenä painopisteenä on julkisten
palvelujen ja hallinnon tuottavuuden lisääminen, johon liittyy
valtion palveluksessa olevan henkilöstömäärän vähentäminen
myös opetusministeriön hallinnonalalta. Isona kysymyksenä onkin esitetty, miten yliopisto kestää paineet ja kasvavat odotukset,
jotka sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kehityksen näkökulmista siihen kohdistuvat. (Valtion tiede- ja teknologianeuvosto 2003, 19; Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen periaatteet 2006; ks. myös esim. Mattila 2006.)
Suomalaisen tohtorikoulutuksen kehittämistä pohtinut opetusministeriön asettama työryhmä on esittänyt raportissaan
(Tohtorikoulutuksen kehittäminen 2006) yhteensä 52 erillistä
tohtorikoulutuksen kehittämiskohtaa. Korkeakoulujen arviointineuvosto on teettänyt kansainvälisen arvioinnin (Dill ym. 2006)
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suomalaisesta tohtorikoulutuksesta. Lisäksi esimerkiksi opetusministeriön korkeakoulututkintojen viitekehyksiä pohtinut työryhmä (Korkeakoulututkintojen viitekehys 2005) on tehnyt esityksen suomalaisten korkeakoulututkintojen ymmärrettävistä
kuvauksista, jossa myös jatkotutkinnot on huomioitu. Näiden
raporttien tuotokset näyttävät suuntaa myös sosiaalityön jatkokoulutuksen ja tutkimuksen kehittämiselle.
Sosiaalityön jatkokoulutus ja tutkimus liittyvät läheisesti
toisiinsa, joten niiden kehittämistyö tulee nähdä yhtä aikaa tapahtuvana. Sosiaalityön koulutuksen perustana on tieteellinen
tutkimus, jota on systemaattisesti vahvistettu. Viimeaikainen
keskustelu tukee tieteelliseen tutkimukseen perustuvan koulutuksen ja ammattikäytäntöjen vahvistamista sosiaalityön osaamista ja käytäntöjä edistävänä koulutuksena.
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3. SOSIAALITYÖN YLIOPISTOLLINEN
PERUSKOULUTUS
3.1. Tutkintorakenneuudistushankkeen ensimmäisen vaiheen toteutus
Sosiaalityön koulutusalakohtainen valtakunnallinen hanke
käynnistettiin syyskuun 2003 lopussa. SOSNETin valtuuttamina Helsingin yliopiston sosiaalityön professori Synnöve Karvinen-Niinikoski ja tutkija Susanna Hoikkala vastasivat hankkeen
käytännön toteutuksesta. Hankkeen toimintasuunnitelmasta keskusteltiin SOSNETin johtoryhmän kokouksessa 6.10.2003, jonka mukaisesti hankkeen vastuuhenkilöt vierailivat kaikissa sosiaalityön yksiköissä (seitsemän) järjestäen keskustelutilaisuudet
opetus- ja tutkimushenkilökunnalle seuraavasti:
Yliopisto

Aika ja osallistujamäärä

Turun yliopisto

18.11.2003 (4 + SKN, SH)

Svenska social- och kommunalhög- 1.12.2003 (4 + SKN, SH)
skolan
Tampereen yliopisto

3.12.2003 (15 + SKN, SH)

Jyväskylän yliopisto

3.12.2003 (5 + SKN, SH)

Kuopion yliopisto

10.12.2003 (14 + SKN, SH)

Lapin yliopisto

12.1.2004 (11 + SKN, SH)

Helsingin yliopisto

20.1.2004 (9 + SKN, SH)

Keskusteluihin valmistautumisessa hyödynnettiin yksiköiden
Korkeakoulujen arviointineuvostolle syksyllä 2003 laatimia itsearviointiraportteja ja tilastokoosteita, joissa on arvioitu tarjottua
ja tuotettua koulusta. Arvioinneissa oli mukana henkilökunnan
lisäksi opiskelijoita, työelämän edustajia ja muita koulutukseen
oleellisesti liittyneitä tahoja.

18

Varsinaisten keskustelujen pohjana käytettiin teemarunkoa3,
joka laadittiin SOSNETin johtoryhmän kokouksessa käydyn
keskustelun pohjalta. Keskustelut olivat vapaamuotoisia ja etenivät pääasiassa keskustelijoiden ehdoilla. Tavoitteena oli keskustella niistä asioista, jotka yksikkökohtaisesti mietityttivät ja
askarruttivat. Keskustelut vaihtelivat sisällöiltään siten, että osa
painottui selkeästi tutkintorakenteesta keskusteluun, ja toiset
painottuivat enemmän sisällöllisiin teemoihin kuten tutkinnon
sisältämiin elementteihin ja koulutuksen tavoitteisiin. Keskusteluista tehtiin muistiinpanot ja kirjatut muistiot lähetettiin yksiköihin kommentoitaviksi. Keskusteluissa esillä olleet teemat
jäsennettiin aluksi etukäteen laaditun keskustelupaperin mukaisesti alakohtiin. Keskusteluissa muut esiin nousseet teemat jäsennettiin omiksi alakohdiksi.
Hankkeen aikana järjestettiin useita tutkintorakenneuudistukseen liittyneitä valtakunnallisia tilaisuuksia. Lisäksi keskusteluja käytiin yliopisto-, tiedekunta- ja laitostasoilla järjestetyissä
tilaisuuksissa. Keskustelua käytiin myös ammattikorkeakoulujen jatkotutkintokokeilusta ja sen arvioinnista. Sosiaalityön ja
sosiaalialan koulutuksen valtakunnallinen arviointi osui myös
hankkeen ajankohtaan. Lisäksi järjestettiin tilaisuuksia liittyen
sosiaalialan kehittämiseen ja tulevaisuuteen. Näillä kaikilla keskusteluilla oli olennainen yhteys sosiaalityön koulutuksen kehittämiseen.

3.2. Kontekstit uudistustyön alkuvaiheissa
Suomalaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut rakenteellisia muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet sosiaalisten ongelmien ja kysymystenasettelujen monimutkaistumiseen. Näin myös sosiaalityön ja laajemmin sosiaalialan nykytilanne ja tulevaisuus ovat
keskustelujen kohde. Alan käytäntöjä ja rakenteellisia ratkaisuja on uudistettu viime vuosina. Seudullista ja paikallista kehittämistä jatketaan sosiaalialan yhdeksässä osaamiskeskuksessa,
3

SOSNETin johtoryhmän keskustelussa 6.10.03 eniten askarruttavia aihepiirejä olivat: 1) täydentävät opinnot kandidaatin- ja maisteriopintojen nivelvaiheessa, 2) sosiaalityön koulutuksen erityisasema tulevaisuudessa, 3) peruskoulutuksen ja jatkokoulutuksen jatkumo, 4) sosiaalityön koulutuksen
valtakunnallinen profiloituminen, 5) sosiaalityön alalle rekrytoituminen, pääsykokeet ja hyväksyntä, sekä 6) kansainvälistymiseen liittyvät kysymykset.
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jotka perustettiin vahvistamaan paikallista osaamista ja tutkittuun tietoon perustuvien käytäntöjen kehittämistä. (Filppa &
Pohjola 2002, 26; Sosiaalialan osaamiskeskukset 2003.)
Sosiaalialan kehittäminen on ollut vahvasti esillä 2000-luvun
alussa. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 1.3.2002–31.12.2005
väliseksi ajaksi sosiaalityön neuvottelukunnan, jonka tehtävänä
oli vahvistaa sosiaalityötä ja edistää sosiaalialan laaja-alaista kehittämistä. (Kiireelliset toimenpiteet… 2003.) Ministeriö kutsui
kolme selvityshenkilöä laatimaan kansallisen sosiaalialan kehittämisprojektin. Tämä kehittämisohjelma ja sosiaalityön neuvottelukunnan tekemät ehdotukset kiireellisiksi toimenpiteiksi olivat valtioneuvoston 2.10.2003 hyväksymän periaatepäätöksen
taustalla. Periaatepäätös sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi toimeenpannaan sosiaalialan kehittämishankkeena vuosina 2003–2007. Sen keskeiset osakokonaisuudet ovat: palvelun
saamisen ja laadun turvaaminen, palvelurakenteen ja toimintojen kehittäminen (hyvät käytännöt), henkilöstön saanti, osaaminen ja työolot, hyvinvointi 2015 -ohjelma, sekä rahoitus ja voimavarat. (Valtioneuvoston periaatepäätös… 2003.) Sosiaalityön
neuvottelukunta on valmistellut myös Sosiaalityö hyvinvointipolitiikan välineenä 2015 -toimenpideohjelman, jossa yksi neljästä keskeisestä sosiaalityön kehittämisstrategiasta liittyy suoraan sosiaalityön koulutukseen ja tutkimukseen.
Toimenpideohjelmassa koulutuksen vahvistamiseksi opetusministeriölle esitettiin, että sosiaalityön koulutuksen aloituspaikkoja lisättäisiin työvoimatarpeeseen vastaamiseksi vuosittain vähintään 50 aloituspaikalla vuodesta 2007 alkaen. Lisäksi
laskennallisia aloituspaikkoja tulisi lisätä avoimeen yliopistoopetukseen vuosina 2006–2009 niin, että avoimessa yliopistossa
olisi mahdollista suorittaa pääainetta vastaavat opinnot sosiaalityössä. Tutkinnon sisällöllinen kehittäminen edellyttäisi taas sitä,
että sosiaalityön koulutusta koskevia säädöksiä yliopistoasetuksessa tarkistettaisiin niin, että maisterikoulutuksessa olisi mahdollista lisätä johtamiskoulutusta ja käytännön opetusta. Tällöin
tutkinto tulisi toteuttaa 330 opintopisteen laajuisena. Käytännön
opetuksen kehittämiseen tulisi yliopistojen tulosneuvotteluissa
ohjata erillinen määräraha, jonka avulla käytännön opetusta voidaan kehittää sisällöllisesti ja tuottaa koulutusta käytännön kentällä toimiville ohjaajille. (Karjalainen & Sarvimäki 2005.)
Tutkimuksen painopisteiden suuntaamiseksi tulisi laatia val-
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takunnallinen tutkimusstrateginen ohjelma, jonka laatimisesta
vastaisivat yhteistyössä opetusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Stakes, SOSNET ja ammattikorkeakoulut. Tutkijakoulun koulutuspaikkamäärä tulisi lisätä 26 paikkaan. Vuoden 2007
valtion talousarvioon tulisi valmistella sosiaali- ja terveysministeriön toimesta erityisvaltionosuusjärjestelmään pohjautuva rahoitus, joka turvaisi sosiaalialan systemaattisen tiedontuotannon
ja tarvittavan tutkimustiedon saamisen palvelujärjestelmän sekä
työn sisältöjen ja työmenetelmien kehittämisen pohjaksi. Rahoitus tulisi kanavoida sosiaalialan tutkimukseen sosiaalialan osaamiskeskusten kautta. (Karjalainen & Sarvimäki 2005.)
Sosiaalityön vahvasta käytäntösuhteesta johtuen sen toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset heijastuvat väistämättä
myös koulutukseen. Konstikas sosiaalityö -tutkimushankkeessa
(Karvinen ym. 2005) on kartoitettu sosiaalityön ajankohtaista tilannetta. Sosiaalityön vahvuuksina tutkimuksessa nousivat esiin
se, että työtä tarvitaan, nyt ja aina, myös aina uusilla alueilla. Samoin vahvuuksiksi katsottiin kehittymässä olevat uudet työmenetelmät ja innostus niiden kehittämiseen, korkeatasoinen koulutus ja osaaminen. Työ myös koetaan tärkeäksi ja merkittäväksi,
ja työntekijät arvostavat työtään ja kokevat ammattiylpeyttä.
Sosiaalityön mahdollisuudet piilevät palkkauksen ja työn
reunaehtojen parantamisessa, työn imagon kohottamisessa tekemällä sitä näkyväksi, koulutuksen ja menetelmien edelleen
kehittämisessä, työnjaon selkiyttämisessä ja olennaiseen keskittymisessä. Nämä ovat melkein suoraan samoja asioita, jotka vastaajat kokivat sosiaalityön ajankohtaisiksi heikkouksiksi:
huono imago ja alhainen arvostus, kehno palkkaus työn määrään
ja vaativuuteen nähden, niukat resurssit, johtamisen ongelmat ja
taloudellisten näkökulmien ylivalta, työvoimapula ja pätevien
työntekijöiden katoaminen.
Sosiaalityön tulevaisuudessa vaanivia uhkakuvia ovat tutkimuksen mukaan työvoimapulan kroonistuminen, joka väistämättä johtaa myös työn laadun heikkenemiseen. Tällöin myös
kokemuksen kautta kertynyt osaaminen on vaarassa kadota.
Niukkenevat resurssit eivät mahdollista asiakkaiden yhä monimutkaisempiin tarpeisiin vastaamista, ja lopulta työ muuttuu läpikotaisin byrokraattiseksi ja kaatuu omaan mahdottomuuteensa. Työyhteisöt rakoilevat, eikä tarmoa enää riitä kehittämiseen,
ja moniammatillisissa työryhmissä tai verkostoissa sosiaalityö
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joutuu yliajetuksi. Sosiaalityön toimintajärjestelmän ajankohtaiset ristiriidat on tiivistetty seuraavaan kuvioon:

Tekijä: pula
pätevistä
sosiaalityöntekijöistä, pieni
palkka, alhainen
arvostus,
lukumäärä liian
pieni, liikaa
työtä,
ammattikunta
ikääntyy

Välineet: kova tarve, into ja pakko kehittää menetelmiä; koko ajan
niukkenevat resurssit, ammatillisuuden katoamisen/menettämisen
uhka

Säännöt: sosiaalityön
juridisoituminen,
medikalisoituminen,
ekonomisoituminen;
mangerisoituminen jne.
(→
määrittely
ulkopuolelta), uhkaa
eettisiä periaatteita ja
sääntöjä

Kohde: asiakasmäärät
kasvavat ja
asiakkaiden ongelmat
ovat yhä
monimutkaisempia

Yhteisö: työyhteisöissä
vaihtuvuutta, liiallista
kuormitusta, tyytymättömyyttä
johtamiseen; kehittämiseen ei
riitä resursseja,
moniammatillisissa
työryhmissä/verkostoissa
sosiaalityön aseman häilyvyys

Tulos: ?

Työnjako:
maisterisosiaalityöntekijöiden ja
amk-sosionomien välinen,
sosiaalityön tehtävien määrittely
(tehtävät, joista halutaan luopua –
uudet tehtävät; uusi orientaatio)

Kuvio 1. Sosiaalityön toimintajärjestelmän ristiriidat (Karvinen-Niinikoski ym., 2005)
Sosiaalityön koulutus on vakiinnuttanut asemansa yliopistojärjestelmässä. Sosiaalialan koulutusta on muutettu ja kehitetty
viimeisten kymmenen vuoden aikana, ja tätä kehitystä on tarkasteltu Sosiaalialan osaamis-, työvoima- ja koulutustarpeiden
ennakointihankkeessa (SOTENNA; Vuorensyrjä ym. 2006).
Koulutusjärjestelmässä tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet osaltaan alan tehtävärakenteen hämärtymiseen samalla kun
tehdyillä koulutusratkaisuilla on pyritty vastaamaan työmarkkinoiden tarpeisiin. Sosiaalialan kentällä tarvitaan monenlaista
osaamista ja ammattilaisia, joten yhdenmukaisen koulutuksen
järjestäminen ei ole tarkoituksenmukaista. Tätä taustaa vasten
on myös nähtävä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välinen
työnjako.
Tulevaisuuden henkilöstön tilanne sosiaalityössä huolestuttaa, sillä merkittävä osa pätevistä sosiaalityöntekijöistä (kolmannes, noin 1500–1700) siirtyy eläkkeelle vuoteen 2010 mennessä.
Pätevistä sosiaalityöntekijöistä on nyt jo pulaa. Kysymys siitä,
miten turvata asiantuntevan ja riittävän henkilöstön saanti alal-
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le ja lisätä kiinnostusta sosiaalialaan työpaikkana, on keskeinen.
Valtioneuvoston periaatepäätöksen (2003) mukaan sosiaalialan
henkilöstön osaaminen turvataan, henkilöstön tehtävärakennetta ja työoloja kehitetään sekä palvelurakenteita ja toimintoja
uudistetaan. Samalla on laadittava valtakunnalliset suositukset
sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien (AMK) tehtävä- ja ammattirakenteesta. Työnohjausta ja työturvallisuutta on kehitettävä, samoin sosiaalityön ja -alan työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitoa. Periaatepäätöksen tavoitteilla on selkeä yhteys
myös alan koulutusratkaisuihin.
Sosiaalialan painoarvo julkisessa taloudessa on suuri (yli
10 % osuus BKT:sta ja 30 % sosiaaliturvan kokonaismenoista).
Hyvinvointivaltioon kohdistuvien paineiden vuoksi on tärkeää,
että taloudelliset resurssit hyödynnetään tehokkaasti. Tämä edellyttää sosiaalialan henkilöstöltä korkeaa koulutustasoa ja tutkimustiedon täysimääräistä hyväksikäyttöä. Ratkaisemattomat ongelmat tulevat yksilöille ja yhteiskunnalle sekä sosiaalisesti että
taloudellisesti kalliiksi. Siten korkeatasoinen sosiaalityö, hyvin
toimivat sosiaalipalvelut ja hyvinvointi-interventiot merkitsevät
pitkällä aikavälillä säästöjä. Sosiaalityö ja sosiaalipalvelut koskettavat noin 15 % koko väestöstä. Tämä tarkoittaa noin 300.000
kotitaloutta. Lisäksi on huomioitava, että vuonna 2005 sosiaalipalveluissa toimi 7,34 % maamme työllisestä työvoimasta, ja
osuuden on laskettu kasvavan 7,98 prosenttiin vuoteen 2015
mennessä (Vuorensyrjä 2006, 61).
Sosiaalialan ja sosiaalityön yhteiskunnallinen painoarvo on
näilläkin mittareilla arvioituna huomattava. Toisaalta sosiaalityön ongelmana on ollut koko sen koulutushistorian ajan tarpeisiin nähden liian pieni koulutusvolyymi (Vuorikoski 1999), eikä
tarve siis ole ainakaan vähentymässä.

3.3. Sosiaalityön koulutus ja ydinosaaminen
Korkeakoulujen arviointineuvoston sosiaalityön ja sosiaalialan
arvioinnin yhteydessä yliopistot ovat määritelleet sosiaalityön
yliopistollisen koulutuksen seuraavasti (tarkennettu 14.5.2003,
Sosiaalityön ja sosiaalialan…2003):
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”Sosiaalityö on professio, oppiala ja yhteiskunnan toimintajärjestelmä, joka koostuu tutkimuksesta, koulutuksesta ja
käytännön sosiaalityöstä ja näiden vuorovaikutuksesta. Kyse
on tutkimukseen perustuvasta ammatillisesta toiminnasta sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi. Suomessa sosiaalityö on ollut vahvasti sidoksissa hyvinvointivaltiolliseen palvelujärjestelmään ja erityisesti kunnalliseen
sosiaalihuoltoon. Sittemmin sosiaalityö on laajentunut muille yhteiskunnallisille toimialueille. Suomessa sosiaalityötä on
kehitetty tieteenalana, jolla on oma kysymyksenasettelunsa,
tieteenteoreettiset lähtökohtansa, tutkimuskohteensa ja tiedonmuodostus-tapansa.”
Sosiaalityön koulutusta raamittavat yliopiston keskeiset tehtävät
eli tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen palvelutehtävä. Sosiaalityön koulutus perustuu akateemisen koulutuksen ja tutkimuksen sekä käytännön opetuksen yhdistämiseen. Koulutuksessa
opiskellaan muun muassa sosiaalityön historiaa, työn teoreettisia
ja ammattieettisiä perusteita sekä käytännön sosiaalityössä tarvittavia valmiuksia. Alueellista vaikuttamista tapahtuu esimerkiksi yliopistoiden ja sosiaalialan osaamiskeskusten muodostaman suhteen kautta. (Sosiaalityön ja sosiaalialan… 2003.)
Sosiaalityön koulutus on osa yhteiskuntatieteellistä alaa ja
sosiaalityön yhteys sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikkaan on läheinen. Koulutuksessa ja käytännön sosiaalityössä yhteiskunnalliset ongelmanratkaisu-, päättely-, ja argumentaatiotaidot ovat
olennaisia, sillä osaaminen perustuu laajaan yleissivistykseen.
Sosiaalityön koulutuksen erityispiirteistä vahva käytäntöyhteys
erottaa sen muista niin sanotuista perinteisistä yhteiskuntatieteistä. Sosiaalityön koulutuksessa saavutetaan vahva tieteellisteoreettinen yleispätevyys sosiaalisten kysymysten jäsentämiseen ja asiakastyöhön (Pohjola 1998, 14). Sillä tähdätään myös
alan kehityksen turvaamiseen ja tieteellisen perustan vahvistamiseen. Koulutuksessa keskeistä on kriittisen ajattelun kehittäminen. Eettiset lähtökohdat, kuten ihmisarvo, ovat koulutuksen
perustana. (Filppa & Pohjola 2002; Pohjola 1998.)

24

Sosiaalityön koulutus antaa valmiuksia esimerkiksi (Sosiaalityön ja sosiaalialan… 2003):
- asiakastyöhön ja yhteiskunnalliseen muutostyöhön
- asiakkaiden erilaisten elämäntilanteiden analysointiin ja
ymmärtämiseen
- asiakkaiden kohtaamiseen ja heidän sosiaalisten oikeuksiensa puolustamiseen
- yhteiskunnalliseen tiedottamiseen ja vaikuttamiseen
- lausuntojen ja muiden asiakirjojen laatimiseen
- erilaisten kehittämishankkeiden suunnitteluun ja johtamiseen
- tieteellisiin menetelmiin perustuvaa tiedon tuottamiseen
käytännön työssä ja sen tiedon soveltamiseen
- moniammatilliseen yhteistoimintaan
- alan juridiseen päättelyyn ja lain soveltamiseen, sekä
- sosiaalisten ongelmien yhteisöllisten ja yksilöllisten ratkaisuprosessien hallintaan.
Koulutusta tukee sosiaalityöntekijän pätevyyttä koskeva lainsäädäntö ja pätevyysvaatimuksia vastaavan koulutuksen sääntely.
Sosiaalityön perus- ja jatkokoulutus on ollut viime vuosina tiiviin kehittämistyön kohteena. OPM:n kutsuma selvityshenkilö
Anneli Pohjola4 jäsensi sosiaalityön koulutuksen tarpeita vuonna 1998 tehden esityksiä alan kehittämisestä. Selvitystyö nopeutti koulutuksellisen säätelyn kehittämistä. Myös valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto perustettiin vuonna 1999, ja
sen piirissä tapahtuva yhteistoiminta on ollut merkityksellinen
alan suuntautumisissa.
Nyt jo vanhentuneeseen yhteiskuntatieteellisiä tutkintoja koskevaan asetukseen lisättiin vuonna 1999 sosiaalityön peruskoulutusta säätelevä 4 a § (Asetus yhteiskuntatieteellisistä…
1999/615). Asetustasoinen sääntely vahvisti peruskoulutuksessa perustan maisteritasoiselle sosiaalityön koulutukselle, ja siihen sosiaalityön koulutus oli ankkuroitunut ennen nyt raportoi4

Anneli Pohjola (1998) on jäsentänyt sosiaalityön koulutuksen kehittämistarpeiksi: 1) sosiaalityön peruskoulutusta koskevat linjaukset, 2) sosiaalityön
laitosten yhteistyön tiivistäminen, 3) sosiaalityön yliopistollisen koulutuksen
työelämäsuhteiden kehittäminen, 4) sosiaalityön erikoistava lisensiaatintutkinto ammatillisena jatkotutkintona, 5) sosiaalityön ammatin ja koulutuksen
säätely, ja 6) yliopistollisen sosiaalityön koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen sosiaalialan koulutuksen suhde.
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tavaa uudistustyötä. (Filppa & Pohjola 2002, 27.) Asetuksessa
säädettiin koulutusvastuusta eli niistä yliopistoista, joissa sosiaalityön maisteritasoista koulutusta tuotetaan. Lisäksi siinä määriteltiin sosiaalityön pääainetasoinen maisterikoulutuksen laajuus
sekä käytännön opetuksen vähimmäismäärä. (Asetus yhteiskuntatieteellisistä… 1999/615.) Sosiaalityön maisterin tutkinto
tarjoaa jatkokoulutuskelpoisuuden yhteiskuntatieteissä. Jatkokoulutusväylinä sosiaalityössä ovat erikoistumiskoulutuksena
suoritettava ammatillinen lisensiaatinkoulutus (Valtioneuvoston
asetus…2000/901) sekä jatko-opinnot, jotka valmistavat tieteelliseen lisensiaatin ja/tai tohtorin tutkintoihin.
Yhteiskuntatieteellisiä tutkintoja koskevassa asetuksessa säädettiin vuonna 2000 erikoistumiskoulutuksen sisältävästä
ammatillisesta lisensiaatinkoulutuksesta 14 a §:ssä (Valtioneuvoston asetus…2000/901). Ammatillinen lisensiaatinkoulutus
on kehitetty sosiaalityön lisääntyneestä erikoistietämyksen ja osaamisen tarpeesta. Sen tavoitteena ovat ammattikäytäntöjen
tieteellisen perustan vahvistaminen ja tutkivaan työotteeseen
perustuvan ammattikäytännön edistäminen. Koulutus on jaettu erikoisaloihin: 1) lapsi- ja nuorisososiaalityö, 2) kuntouttava
sosiaalityö, 3) marginalisaatiokysymysten sosiaalityö, 4) yhteisösosiaalityö, sekä 5) hyvinvointipalveluiden erikoisala. Ensimmäiset ammatillisen lisensiaatin koulutuksen sosiaalityössä
suorittaneet opiskelijat ovat valmistuneet vuoden 2003 lopusta
lähtien. Heidän syventynyttä osaamistaan tarvitaan sosiaalialan
kentällä, koska sosiaalityön tarve on kasvanut. (Filppa & Horsma 2003, 7.)
Vuoden 1995 alusta sosiaalityön koulutusalalla on toiminut
tutkijakoulu, jonka ohjelmaan tutkijakoulukaudella 2003–2006
kuuluivat seuraavat kokonaisuudet: 1) lapset ja nuoret sosiaalityössä, 2) marginalisaatio sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden
kohdeongelmana, ja 3) psykososiaalinen kuntoutus sosiaalityössä ja sosiaalipalveluissa. (Filppa & Horsma 2003, 7–8.) Sosiaalityön tutkijakoulupaikkoja (6 varsinaista palkallista tutkijakoulupaikkaa, yhteensä 25 opiskelijalla mahdollisuus osallistua
tutkijakoulun toimintaan) ei ole ollut riittävästi. Uusi kolmivuotinen tutkijakoulu aloitti toimintansa tammikuussa 2007.
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Sosiaalityön ydinosaaminen
Sosiaalityön osaamiselle nopeasti muuttuvassa yhteiskunnallisessa tilanteessa asettuu vaatimuksia, joihin vastaaminen on
myös koulutuksen harteilla. Sosiaalityöntekijöiden osaamista
muun muassa tutkintorakenneuudistushankkeessa tehdyn ydinainesanalyysin pohjalta jäsentänyt Ulla-Maija Rantalaiho (2005)
on jakanut vaadittavan osaamisen yhteiskuntatieteelliseen osaamiseen, resurssiosaamiseen, innovaatio-osaamiseen, tutkimukselliseen osaamiseen, vuorovaikutukselliseen osaamiseen, arvoosaamiseen, metodiseen osaamiseen ja muutososaamiseen, jotka
ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Näiden perusteella sosiaalityön ”tiedollisen osaamisen kova ydin” on jäsennetty nelikentäksi:
Taulukko 1. Sosiaalityön sisällöllinen osaaminen (Ulla-Maija Rantalaihoa mukaillen Kemppainen 2006, 258)
YHTEISKUNTATIETEELLINEN
OSAAMINEN
Sosiaalityön yhteiskunnallisten
yhteyksien ymmärtäminen.
(talous, kulttuuri, arvot, elämäntavat jne.)

RESURSSIOSAAMINEN
eli palvelujärjestelmä osaaminen
Ihmisten ja ihmisryhmien
elämäntilanteisiin liittyvien riskien, puutteiden ja ongelmien
havaitseminen ja analysointi.
(toimintamallit, lainsäädäntö
jne.)

VUOROVAIKUTUKSELLINEN OSAAMINEN
ARVO-OSAAMINEN
SOSIAALITYÖN METODINEN OSAAMINEN
MUUTOSOSAAMINEN
INNOVAATIO-OSAAMINEN
eli kehittämiseen liittyvä
osaaminen
(esim. hyvinvointimallit, palvelujärjestelmä, yhteistyökumppanit
jne.)

TUTKIMUKSELLINEN OSAAMINEN
Tutkimustiedon tuottaminen,
soveltaminen ja käyttäminen.
(arviointi, vaikuttavuus, sosiaalityön menetelmät, tutkiva
työote)

Yliopistopohjaisessa professionaaliseen pätevyyteen tähtäävässä
koulutuksessa on tieto, osaaminen ja asiantuntijuus ymmärrettävissä dynaamisesti kehittyvänä kokonaisuutena. Asiantuntijuus
rakentuu elementeistään - formaali teoreettinen tieto (sekä fak-
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tuaalinen että käsitteellinen), kokemuksellinen tieto (sekä proseduraalinen että äänetön ja intuitiivinen tieto) ja itsesäätelytieto (sekä metakognitio että reflektiivinen tieto) - dynaamisena ja
liikkeessä olevan kokonaisuutena. Asiantuntijuuteen ja sen edellyttämiin tiedontuotannon valmiuksiin kuuluvien tietojen, taitojen ja valmiuksien oppiminen puolestaan on sekin dynaaminen
prosessi. Siinä on kolme toisiinsa kietoutuvaa näkökulmaa: yksilön mielensisäinen tiedonhankinta, osallistava kulttuurinen ja
yhteisöllinen oppiminen sekä tiedonluomisen ja innovaatioiden
tutkiva näkökulma. Subjektiivinen tieto ja kokemus ja niiden reflektointi ovat väistämättömiä ja keskeisiä elementtejä tässä oppimisen ja asiantuntijuuden dynamiikassa. Tämän vuoksi ovat
itsesäätelytiedon elementit ja harjaantuminen reflektiiviseen
asiantuntijuuteen välttämättömiä myös tieteellisen sosiaalityöntekijäkoulutuksen kulmakivinä. Sosiaalityön, niin kuin monen
muunkin alan kriittinen kysymys on, kuinka se voisi olla sellainen ”progressiivinen ja kehittävä professio” (Tynjälä 2004, 187),
joka pystyy sekä osoittamaan ja vakuuttamaan osaamisensa systemaattisen ja tutkitun tiedon varassa että samalla tuottamaan
luovaa, muuttuvassa ja epävarmassa maailmassa ja toimintaympäristössä eettisesti kestävää ja toimintakykyistä, käytäntöihin
kiinnittyvää osaamista, tietoa ja asiantuntijuutta. (Hakkarainen
ym. 2004; Karvinen-Niinikoski 2005a; Tynjälä 2004.)
Sosiaalityön ydinosaamista on tässä koordinaatiohankkeessa jäsennetty myös maisteri- ja kandidaattitutkintoihin liittyvinä
osaamisvaatimuksina. Sosiaalityön koulutuksen keskeisiä sisältöjä pohdittiin kahdessa valtakunnallisessa seminaarissa, jotka
pidettiin 25.10.2004 ja 29.11.2004 Helsingissä. Pohjamateriaali, jonka kehittämiseen seminaarityöskentely perustui, tuotettiin
tutkintorakenneuudistushankkeessa. Ennen seminaaria sosiaalityön koulutuksen keskeistä sisältöä oli tarkasteltu muun muassa
aiempiin kansallisiin ja kansainvälisiin keskusteluihin perehtymällä. Koordinaatiohankkeessa oli tutustuttu myös ydinainesanalyysimenetelmään ja hyödynnetty tätä sosiaalityön keskeisten
sisältöjen hahmottamisessa. Sosiaalityön ydinaineksen määrittämiseen suoraan nykyisten tutkintovaatimusten ydinainesanalyysilla ei kuitenkaan haluttu mennä, koska tällaisen menettelytavan pelättiin johtavan vanhan toistamiseen uutta luovan otteen
kustannuksella. Lisäksi aikaisemmasta sosiaalityön tutkintovaatimusten ydinainesanalyysistä ei ollut kulunut pitkää aikaa, sillä
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Virpi Filppa ja Teija Horsma (2003) olivat suorittaneet sellaisen
muutama vuosi aiemmin.
Filpan ja Horsman silloisten tutkintovaatimusten pohjalta
laatimaa opetettavan aineksen luokittelua5 käytettiin lähtökohtana pohjamateriaalia koottaessa. Muina keskeisinä lähteinä käytettiin Anneli Pohjolan (1998) selvityshenkilöraporttia sekä Korkeakoulujen arviointineuvoston toimesta laadittua sosiaalialan
koulutusten arviointia (Murto ym. 2004). Hankkeessa hahmoteltiin sosiaalityön sisällöllistä ydintä myös selvittämällä sosiaalityön suhdetta muihin tieteenaloihin. Tämä tuki koulutuksen
keskeisten sisältöjen etsimistä ja antoi näkökulmia myös sosiaalityön sivuaineiden merkitykseen ja asemaan tutkinnoissa.

Tutkintotavoitteet
Sosiaalityön koulutuksen keskeisiä sisältöjä on jäsennetty valtioneuvoston antaman tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004)
puitteissa. Asetuksessa määritellään keskeiset tavoitteet alemmalle ja ylemmälle korkeakoulututkinnolle.
Asetuksen 7 §:n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon
johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle:
1) tutkintoon kuuluvien pää- ja sivuaineiden tai niihin rinnastettavien kokonaisuuksien taikka koulutusohjelmaan kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset
alan kehityksen seuraamiseen;
2) valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin tai taiteellisen työn edellyttämät tiedolliset ja
taidolliset valmiudet;
3) edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan
koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen;
5

Filppa ja Horsma (2003) lähtevät liikkeelle seitsemästä tietoainesluokasta:
1) ihmistä ja yhteiskuntaa koskeva ymmärrys; 2) sosiaalityön teoria; 3) tutkimusvalmiudet; 4) hyvinvointipalvelujärjestelmää koskeva tieto; 5) sosiaalityön ammatilliset valmiudet; 6) sosiaalialainsäädäntö sekä 7) hallinto ja johtaminen. Tämän pohjalta Filppa ja Horsma päätyvät kuvaamaan sosiaalityön
koulutuksen sisältöä pelkistetymmin kolmella osa-alueella: 1) teoreettinen
oppiaines; 2) ammatillinen oppiaines sekä 3) tieteellinen ja tutkimuksellinen
oppiaines. Koordinaatiohankkeessa käytettiin lähtökohtana seitsenluokkaista tietoaineksen luokitusta, mutta matkan varrella sosiaalityön keskeistä sisältöä käsittelevä esitys muotoutui hyvin erilaiseksi alkuperäiseen lähtökohtaansa nähden.
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4) edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä;
sekä
5) riittävä viestintä- ja kielitaito.
Ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävän koulutuksen tulee
antaa opiskelijalle (12 §):
1) pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden hyvä
tuntemus ja sivuaineiden perusteiden tuntemus taikka koulutusohjelmaan kuuluvien syventävien opintojen hyvä tuntemus;
2) valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien
soveltamiseen tai edellytykset itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön;
3) valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana
ja kehittäjänä;
4) valmiudet tieteelliseen tai taiteelliseen jatkokoulutukseen;
sekä
5) hyvä viestintä- ja kielitaito.
Kandidaatin tutkinnon keskeisiksi tavoitteiksi määriteltiin: 1)
sosiaalityön profession ja tieteenalan perusteiden tuntemus, 2)
edellytykset alan kehityksen seuraamiseen, 3) valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin, 4) riittävä
viestintä- ja kielitaito, 5) edellytykset soveltaa hankkimaansa
tietoa työelämässä, ja 6) edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen. Maisterin tutkinnon keskeiset tavoitteet koostuivat: 1) sosiaalityöntekijän ammatillisen pätevyyden saavuttamisesta, 2) sosiaalityön
profession ja tieteenalan hyvästä tuntemuksesta, 3) valmiuksista toimia työelämässä sosiaalityön reflektiivisenä asiantuntijana ja kehittäjänä, 4) akateemisen ja tutkimuksellisen asiantuntemuksen omaamisesta, 5) valmiuksista tieteellisen tiedon ja
tieteellisten menetelmien soveltamiseen ja alustavista valmiuksista itsenäiseen tutkimustyöhön, 6) valmiuksista sosiaalisen näkökulman korostamiseen, 7) hyvästä viestintä- ja kielitaidosta,
sekä 8) valmiuksista sosiaalityön tieteelliseen ja tieteellis-ammatilliseen jatkokoulutukseen.
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Keskeiset sisällöt
Sosiaalityön opintojen sisältöjen kuvaaminen syventyvinä ulottuvuuksina nähtiin tarpeelliseksi. Ydinaineksen jäsentämisen
lähtökohtana oli näkemys siitä, että kandidaatin tutkinnossa
hankitaan perusvalmiudet, joita maisterivaiheessa syvennetään.
Sosiaalityön kandidaatin ja maisterin tutkintojen keskeiset sisällöt jaettiin: 1) arvoihin, etiikkaan ja toimintafilosofiaan, 2)
sosiaalityön yhteiskunnalliseen - globaaliin ja paikalliseen ulottuvuuteen, 3) sosiaalityön historiaan ja kehitykseen, 4) vuorovaikutukseen, 5) asiantuntijuuteen, ammatti-identiteettiin ja
ammattivastuuseen, 6) tutkivaan ammatillisuuteen, 7) sosiaalityön teoriaan, menetelmiin ja ammatillisiin valmiuksiin ja 8)
toimintaympäristöön, hyvinvointipalvelujärjestelmään, johtamiseen ja kehittämiseen sekä lainsäädäntöön. Näiden alueiden tarkemmat sisällöt on eritelty liitteessä 1.
Sosiaalityön koulutukseen välttämättömänä osana kuuluvaa käytännön opetusta ei ole erotettu irralliseksi kokonaisuudeksi tutkinnoissa. Teoria ja käytäntö nähdään erottamattomina,
koska suurin osa sosiaalityön teoriasta liittyy läheisesti tai välittyneemmin sosiaalityön käytännön menetelmiin, välineisiin,
kaiken kaikkiaan sosiaalityöntekijän toimintaan käytännössä.
Akateemisen sosiaalityön asiantuntijuuden voidaan katsoa muodostuvan nimenomaan siitä, että työntekijä tuntee syvällisesti
soveltamiensa työmenetelmien ja lähestymistapojen teoreettiset
sitoumukset. Koulutuksessa huomioidaan se, että sosiaalityössä
on kyse sekä tieteestä että professiosta. Tiede ja professio eivät
kuitenkaan ole toisistaan irrallisia, vaan professio nojaa tieteeseen. Keskeisenä tavoitteena sosiaalityön koulutuksessa on yhteiskuntatieteellisen ymmärryksen saavuttaminen erilaisiin ilmiöihin liittyen.

3.4. Rakenteelliset rajaukset ja ratkaisut sosiaalityön peruskoulutuksessa
Yhteiskuntatieteellisen alan koordinaatiohankkeessa keskusteltiin pitkälti samoista teemoista kuin sosiaalityön omassa alakohtaisessa hankkeessa. Selkeästi yhteiskuntatieteeseen liittyvää
keskustelua käytiin tieteenalan kehityssuunnista, kuten esimer-
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kiksi tieteenalan mahdollisesta sisäisestä etabloitumisesta ja
ammatillisesta eriytymisestä. (Uudet tutkinnot… 2003.) Valtakunnallisessa koordinaatioryhmässä, tiedekunta- ja laitostasoilla keskusteltiin mahdollisuuksista suuntautua uudistuksen myötä yhteiskuntatieteiden yhteisen ytimen etsimiseen. Esimerkiksi
Tampereen yliopistossa suunniteltiin ja myöhemmin toteutettiin
tiedekunnan yhteisiä opintoja perusopintotasoisena kokonaisuutena.
Kaksiportaisessa tutkintojärjestelmässä kandidaatin tutkinnon osuus ja tarkoitus herätti alussa hämmennystä. Suomessa maisterin tutkintoa pidetään edelleen peruskoulutustasona,
johon opiskelija saa opiskeluoikeuden suoraan. Yhteiskuntatieteissä alemmalla korkeakoulututkinnolla saavutetaan yleinen yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto ja opinto-oikeus maisterivaiheen opintoihin. Kansainvälisissä keskusteluissa
on painotettu alemman korkeakoulututkinnon merkitystä työmarkkinoilla. Suomessa tähän on suhtauduttu varauksella, eikä
yhteiskuntatieteissä ole alettu tuottaa uutta kandidaattitasoista
työmarkkinakelpoisuutta. Olennaisin muutos uudistuksen myötä on ollut opiskelijoiden mahdollisuus siirtyä lähialoilta toisille
kandi- ja maisteritasojen nivelvaiheessa, joka on vaikuttanut peruskoulutuksen suunnitteluun.
Sosiaalityön peruskoulutuksen osalta rakenteelliset ratkaisut tehtiin lainsäädännön, yliopistojen ja tiedekuntien linjausten
selkiydyttyä. Yliopistoverkosto SOSNETin johtoryhmässä hyväksyttiin tietyt yhteiset linjaukset hankkeen tekemien esitysten pohjalta, joiden avulla pyrittiin yhtenäistämään sosiaalityön
peruskoulutusta rakenteellisesti. Peruskoulutus muodostuu 3+2mallin mukaisesti siten, että kandidaatin tutkinnon pisteytys on
180 opintopistettä ja maisterin tutkinnon 1206 opintopistettä.
Sosiaalityössä kandidaatin tutkinto koostuu seuraavasti:
- pääaineopintojen minimi (sisältäen metodiopinnot) kandidaatin tutkinnossa 80 op ja maksimi 90 op (perusopinnot 25
op, aineopinnot 45–50 op, kandidaatin tutkielma 10 op)
- Kieli- ja viestintäopintoja (10–15 op)
- Sivuaineopintoja (yhdessä aineessa vähintään 25 op)
- Muut opinnot (esimerkiksi tiedekunnan yhteiset opinnot 25
op)
6

Lukuvuodessa suoritetaan 60 opintopistettä ja työtuntimääränä se on 1600
työtuntia. Ylempi korkeakoulututkinto koostuu 8000 työtunnista: kandidaatin tutkinto 4800 ja maisterin tutkinto 3200 työtuntia.
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- Käytännön opetuksen/harjoittelun minimi n. 30 op, joka jakaantuu sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin.
Maisterin tutkinto (120 op) muodostuu kokonaan pääaineopinnoista (pro gradun osuus 60 op).
SOSNETissa linjattiin yhteisesti, että opiskelijavalinta tapahtuu
maisterin tutkintoon ja sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnosta myönnettävä korvaavuus sosiaalityön opinnoista on noin
25 op, joka voi jakaantua perus- ja aineopintoihin. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada korvaavuuksia muista opinnoista, esimerkiksi kieli- ja metodiopinnoista, yliopistojen oman linjauksen mukaisesti. Korvaavuuksien suhteen on olemassa erilaisia,
yliopistokohtaisia käytäntöjä: esimerkiksi Lapin yliopistossa
korvaavuus on 29 opintopistettä eli perusopinnot kokonaan lukuun ottamatta peruskurssia ja sen lisäksi osa aineopinnoista.
Kandidaatin tutkinnossa pääaineopintojen, perus- ja aineopintojen, osuus on maksimissaan puolet koko tutkinnon
opintopistemäärästä. Maisterin tutkinto on vastaavasti pääainevetoinen ja tutkimuspainotteinen, johon kuuluvat pääaineen
syventävät opinnot. Maisteriopinnoissa painotetaan pro gradu
-tutkielmaa, sen ohjausta sekä metodi- ja teoriaopintoja. Tieteellisen ytimen osuutta on pyritty vahvistamaan molemmissa tutkinnoissa. (Yliopistojen kaksiportaisen… 2002.) Kandidaatti- ja
maisterivaiheet nivomisessa toisiinsa on noudatettu niin sanottua
putkitutkinnon mallia, joka muistuttaa integroitua mallia. Siinä
tutkinnot on suunniteltu yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.
Yhteiskuntatieteellisellä alalla on keskusteltu erillisistä
maisteriohjelmista tutkintorakenne-uudistustyöskentelyn alusta lähtien. Maisteriohjelmat ovat aidosti monitieteisiä eikä niinkään yhteen pääaineeseen nivottuja kokonaisuuksia. (Uudet tutkinnot… 2004.) OPM säätelee maisteriohjelmien perustamista
suunniteltujen maisteriohjelmien perustamislupamenettelyllä.
Yleisenä ajatuksena on ollut, että maisteriohjelmat eivät saisi
viedä resursseja pois perusopetuksesta. Toisaalta maisteriohjelmat on nähty tutkintorakennetta joustavoittavina, opiskelijoiden
liikkuvuutta edistävinä ja yksilöllisiä opintopolkuja mahdollistavina monitieteisinä kokonaisuuksina. Alkuvaiheessa maisteriohjelmista valtakunnallisesti käydyn yleisen keskustelun eetoksessa on ollut aistittavissa voimakkaat aluepoliittiset intressit.
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Sosiaalityön maisteriohjelmien kaltaisia erilliskoulutushankkeita on perustettu alueille, joissa pätevistä sosiaalityöntekijöistä on
pulaa ja siten konkreettinen tarve koulutukselle. Nämä ohjelmat
eivät ole kuitenkaan olleet maisteriohjelmia opetusministeriön
tarkoittamassa hengessä, vaan erillisrahoituksella toteutettuja
koulutushankkeita.

3.5. Keskusteluteemoja yksikkökohtaisista tapaamisista
Yksiköissä käytyjen keskustelujen keskeiset teemat liittyivät sosiaalityön koulutukseen yleisten asiantuntijoiden ja monialaisten spesialistien tuottajana, täydennyskoulutukseen ja ammatillista kehittymistä tukeviin opintoihin ja sosiaalityön koulutuksen
haasteisiin.

Sosiaalityön koulutus yleisten asiantuntijoiden ja monialaisten spesialistien tuottajana
Suomessa saadaan opiskeluoikeus sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon tietyssä pääaineessa. Tutkintorakenneuudistuksen
myötä siirtyminen kandidaattivaiheen jälkeen toisen pääaineen
maisteriopintoihin on helpottunut. Yliopistoilla säilyy oikeus
määritellä opiskelijavalinnat ja niiden perusteet, joten suunnittelematon alalta toiselle siirtyminen ei ole ollut todennäköistä. Sosiaalityössä opiskelijavalinta tapahtuu kandidaatin tutkintoon.
Sosiaalityön koulutuksen suosio on kasvanut vuosi vuodelta hakijamäärien mukaan tarkasteltuna. Samoin sosiaalityön sivuaineopiskelijoiden määrä on tasaisesti kasvanut, kuten myös
avoimessa yliopistossa sosiaalityön opintoihin kohdistuva kysyntä. Myös sivuaineena sosiaalityötä opiskelevat voivat halutessaan vaihtaa pääainetta. Sosiaalityötä sivuaineena voi opiskella eripituisina laajuuksina ja sivuainekäytännöt poikkeavat
yksiköittäin. Koulutuksen sisällöllisen monipuolisuuden lisäksi
sosiaalityön koulutuksen erityisenä kilpailuvalttina ovat ainakin
muihin yhteiskuntatieteellisiin oppiaineisiin verrattuna poikkeuksellisen hyvät työllisyysnäkymät.
Sosiaalityön koulutus on perinteisesti ollut sisäisesti hyvin
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integroitu niin, että kandidaatin ja maisterin opinnot ovat niveltyneet toisiinsa kiinteästi. Alemmalla tasolla saavutettuja tietoja, taitoja ja osaamista on syvennetty myöhemmissä opinnoissa.
Siksi siirtyminen toiselta alalta sosiaalityön maisteriopintoihin
ei ole mahdollista, ellei opiskelijalla ole sosiaalityön opintoja.
Maisteriopinnot edellyttävät, että perus- ja aineopinnot sosiaalityön pääaineessa on suoritettu ennen opintojen aloittamista.
Kelpoisuus sosiaalityöntekijän tehtäviin edellyttää maisteritutkintoa ja sosiaalityön koulutuksessa kandidaatin tutkinto rinnastetaan yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoon. Tällä tutkinnolla ei saavuteta sosiaalityöntekijän tehtävissä toimimiseen
edellytettyä pätevyyttä, mutta sillä saavutetaan yleinen yhteiskuntatieteiden kandidaatin työelämäkelpoisuus. Tuore laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
(272/2005) määrittelee yksiselitteisesti, että sosiaalityöntekijän
tehtäviin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja pääainetasoiset yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.
Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän tehtäviin on
ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on
suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. (Laki sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuuksista 272/2005, 3 §)
Kandidaatin tutkinnossa sosiaalityön substanssiopintojen osuus
on noin puolet. Näissä opinnoissa opiskelija saavuttaa perustiedot sosiaalityöstä syventäviä opintoja varten. Lisäksi opiskelija
saavuttaa perusakateemisia valmiuksia sekä kriittisiä ajatteluvälineitä tulevaisuuden opintoja varten. Myös perustutkimusvalmiudet saavutetaan tässä vaiheessa. Sivuaineopinnot sijoittuvat
pääasiassa kandidaatin tutkintoon. Opiskelijat tarvitsevat tukea
opintojen suunnittelussa ja ohjauksessa, jota varten HOPS-työskentelyä on tiivistetty. Sosiaalityön kandidaatin tutkinnon tavoitteita ei tule kuitenkaan vähätellä. Tutkinnolla tavoitellaan oman
substanssin tiettyä hallintaa eli vertikaalista tiedonhallintaa, jotta saavutetaan tukeva pohja maisteriopinnoille. Lisäksi tutkinnolla tavoitellaan horisontaalista ja monialaista tiedon hallintaa, jolloin opiskelija saavuttaa valmiuksia toisaalta ymmärtää
ja jäsentää välittömästi sosiaalityön oppialaan läheisesti liittyviä
oppiaineita, sekä toisaalta sellaisia tieteenaloja, jotka eivät liity
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läheisesti sosiaali- tai yhteiskuntatieteisiin. Tavoitteet tukevat sosiaalityön koulutukselle asetettuja vaatimuksia, kuten laaja-alaisuutta ja kriittistä ajattelua. (Filppa ja Horsma 2003.)
Sosiaalityön kandidaatin tutkinnolle asetetaan generalistisia yleisen asiantuntijalta vaadittuja tavoitteita kuten yleisiä
akateemisia valmiuksia ja substanssialan perusteiden hallintaa.
Näihin tavoitteisiin pääsyä tukevat myös sivuaineopinnot, jotka pääsääntöisesti sijoittuvat tähän vaiheeseen. Kandidaatin tutkinnosta tehdään mielekäs kokonaisuus, jotta opiskelijat jatkavat sosiaalityön pääaineessa myös nivelvaiheen yli. Sosiaalityön
koulutuksessa on jaksottaista ja ajan myötä kertyvää oppimista
tuottavaa käytännön opetusta ja harjoittelua, joten niitä on sisällytetty sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin. Lisäksi ne
ovat opiskelumotivaation kannalta keskeisiä. (mt.)
Ylemmän korkeakoulututkinnon eli maisterin tutkinnon tavoitteet liittyvät selvästi sekä substanssispesifeihin että tutkimuksessa tarvittavien tietotaitojen saavuttamiseen. Tutkinnon
suorittamisen jälkeen opiskelijalla pitäisi olla kyky tehdä itsenäistä tutkimusta ja hyvä oppiaineen hallinta syventävien tietojen tasolla. Käytännössä tämä tarkoittaa tietoisuutta uusimmista
teoreettisista ja metodologisista keskusteluista sekä niiden tulkintaa. Opiskelijan täytyy pystyä seuraamaan ja tulkitsemaan
kriittisesti tieteenalan uusinta kehitystä teoreettisella ja käytännön tasolla. Lisäksi hänen täytyy omata tutkimustekniset valmiudet, tulkita tutkimustuloksia syvällisesti, tehdä itsenäistä tutkimusta tieteenalan tunnuspiirteiden mukaisti, osoittaa luovuutta
tieteenalan hallintaan ja olla kehittynyt professionaalisella tasolla (Gonzáles & Wagenaar 2003, 36).
Suomessa sosiaalityön koulutuksessa maisteritutkinto on
peruskoulutustaso, joka tuottaa ammatillisen pätevyyden ja jatko-opiskeluoikeuden. Sosiaalityössä tarvittava laaja-alainen
ymmärrys ja osaaminen saavutetaan maisteritason opinnoilla ja
tutkinnoilla. Kansainvälisissä konteksteissa suomalainen sosiaalityön koulutus toimii muille Bologna-prosessissa mukana oleville maille mallina, jossa pätevyysvaatimukset määritellään selkeästi maisterikoulutustasoisina, vaikka alemmalle ja ylemmälle
korkeakoulututkinnolle asetetaankin omat tavoitteensa. Maisterin tutkinnolla saavutetaan sekä tutkimuksessa että sosiaalityön
käytännöissä tarvittavia valmiuksia.
Sosiaalityössä maisteritason opinnot suorittanut opiskelija
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on saavuttanut riittävät valmiudet oman oppi- ja tieteenalan hallintaan ja osaa käyttää niitä käytännön sosiaalityössä. Hän osaa
myös kerätä ja tuottaa tietoa arjen tasolla. Spesialistilta vaaditaan valmiuksia, jotka vain maisteritasoisessa koulutuksessa voidaan saavuttaa. Sosiaalityössä näitä ovat esimerkiksi ammatillisten, teoreettisten ja tutkimuksellisten tietojen ja taitojen hallinta,
sekä sosiaalityön substanssitiedon syventäminen. Tätä laaja-alaisuutta tuetaan tarkoituksenmukaisella sivuaineiden sijoittelulla.
Sivuaineiden tulisi tukea mahdollisimman hyvin pääaineenopintoja, joskin opiskelijalle on suotava myös akateeminen valinnan
mahdollisuus. Ydinainesanalyysin avulla voidaan selkiyttää pääja sivuaineiden suhteita. Joitakin opintoja voi mahdollisesti sijoittaa pääaineen sijasta sivuaineisiin, jolloin ne integroidaan läheisesti yhteen.
Ammatillisten opintojen osuus tutkinnosta on olennainen.
Ammatillinen osaaminen ja sen kehittyminen pohjautuvat kumuloituvan oppimisen periaatteeseen, jolloin niitä taitoja kehitetään koulutuksen alkuvaiheesta päätökseen asti. Sosiaalityöntekijän ammatti-identiteetti ei kehity hetkessä, ja sen tukeminen
koulutuksessa on erittäin tärkeää. Ammatillisen osaamisen vahvistaminen tapahtuu osittain käytännön opetuksessa ja harjoittelussa, jotka myös integroituvat tutkimukselliseen työotteeseen
ja tiedontuottamisen näkökulmaan. Näiden opintojen sijoittuminen tutkinnon eri vaiheisiin tukee kumuloituvan oppimisen ja
tutkimukseen perustuvan opetuksen periaatteita.
Koulutuksessa on myös painetta lisätä kunnallisessa sosiaalipalveluissa toteutettavaa käytännön harjoittelua (Kiireelliset
toimenpiteet… 2003), koska suuri osa sosiaalityöntekijöistä sijoittuu kunnalliseen sosiaalityöhön (Lindberg & Tolonen 2003).
Hyvällä käytännön opetuksella, harjoittelulla ja sen pätevällä
ohjauksella voidaan tukea ammatillisten taitojen kehittämistä.
Toisaalta on kuitenkin muistettava, että monialaisissa ja kehittyvissä toimintayhteyksissä muodostuu sosiaalityön osaamiselle jatkuvasti uusia toimintakokonaisuuksia ja mahdollisuuksia.
Sosiaalityötä tehdään paljon myös muissa kuin kunnallisissa toimijatahoissa. On tärkeää, että yksityisen sektorin piirissä tehtävä
sosiaalityö tulee opiskelijoille myös tutuksi ja siksi käytännön
harjoittelun toteuttamista ei tule rajata pelkästään kuntasektorille.
Tutkimukseen perustuvaa koulutusta vahvistetaan jatku-
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vasti. Käytäntökiinnittyneen sosiaalityön tieteellisen tutkimuksen vahvistaminen on yliopistollista opetusta antavien laitosten,
opetus- ja tutkimusklinikoiden sekä sosiaalialan osaamiskeskusten välillä tehtävän yhteistyön ydinaluetta. Tällä akateemisella käytäntökiinnittyneellä tutkimuksella vahvistetaan myös
yliopistokoulutuksen yhteiskunnallisen palvelutehtävän aluetta. Käytäntökiinnittynyt tutkimus on edellytys alan käsitteellisen hahmotuksen ja selkiinnyttäminen kannalta. Sitä tarvitaan
myös dialogissa niin ammattikorkeakoulujen kuin yksityisten ja
julkisten palvelutuottajien kanssa sekä erityisesti vahvan käyttäjänäkökulman mahdollistamisessa.

Täydennyskoulutus ja ammatillista kehittymistä tukevat
opinnot
Yliopistojen tutkintorakenteen kehittämistyöryhmän (2002)
mukaan tutkintorakenneuudistus koskee myös aikuiskoulutusta. Prosessin keskeisenä kansainvälisenäkin periaatteena on elinikäisen oppimisen tukeminen ja kehittäminen (Reichert & Tauch
2003, 12), johon täydennyskoulutuksella ja muilla ammatillista kehittymistä tukevilla opinnoilla pyritään. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (2003) mukaan aikuiskoulutuksen tavoitteena on tuottaa nopealiikkeisesti ja joustavasti
ammattitaitoista työvoimaa kaikille tehtävätasoille ja kaikkiin
ammatteihin. Ammattikorkeakoulujen jatko-opintojen kehittäminen tapahtuu myös linjassa aikuiskoulutuksen tavoitteiden
kanssa.
Täydennyskoulutus ei ole pätevöittävää koulutusta. Tämä
voi vaikuttaa koulutukseen hakeutumisen motivaatioon ja ongelmaksi voi muodostua opiskelijoiden rekrytoiminen. Toisaalta
vuodesta 2005 sosiaalialan täydennyskoulutuksesta on säännelty sosiaalihuoltolaissa, jolloin myös työnantajien on sitouduttava
sen mahdollistamiseen. Sosiaalialan johdon koulutukseen kiinnitetään tulevaisuudessa enemmän huomiota, ja se toteutetaan
yhdessä terveysalan johdon kanssa. Jotta riittävä sosiaalialan
asiantuntemus kuntien hallinnossa varmistetaan, on itsenäistä
sosiaalialan substanssiosaamiseen keskittyvää johtamiskoulutusta myös kehitettävä. (Valtioneuvoston periaatepäätös… 2003.)
Aikuiskoulutusta voisi liittää vahvemmin sosiaalialan osaa-
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miskeskustoimintaan, jolloin alueellinen ja seudullinen osaaminen vahvistuisi edelleen. Osaamiskeskustoiminnassa yhdistyvät
tutkimus, koulutus, sekä niiden läheinen suhde käytännön toimintaympäristöön. Yliopistot voivat olla tukemassa näitä aikuisja täydentäviä opintoja. Tällaiset yhteiset opetus- ja tutkimushankkeet ovat tärkeitä myös sosiaalityön yliopistokoulutuksen
kehittymisen kannalta.
Avoimen yliopiston kanssa kehitetään edelleen tiivistä yhteistyötä sosiaalityön koulutusta tarjoavissa yksiköissä. Vaikka
avoimen yliopiston roolia on haluttu vahvistaa, säilyy tutkinnonanto-oikeus tiedekunnissa. Avoimen yliopiston väylällä arvioidaan olevan tärkeä osa opintoaikojen lyhentämisessä ja päällekkäisten opintojen välttämisessä.

3.6. Sosiaalityön koulutuksen haasteita
Tutkintorakenneuudistustyön alkuvaiheessa sosiaalityön koulutuksen ja ammatin paikantaminen muuttuvassa säädöskentässä
oli haasteellista. Tilanne selkiytyi merkittävästi 1.8.2005, jolloin
edellä mainitut lakisäädökset astuivat voimaan. Koulutuslainsäädännön osalta huolestuttivat sosiaalityön koulutukseen liittyvät
erityiskysymykset, kuten perustutkinnon laajuus (300 opintopisteen laajuinen tutkinto nähtiin riittämättömäksi sosiaalityössä),
käytännön opetus ja harjoittelu sekä erikoistumiskoulutus. SOSNET pyrki yhteistyössä yhteiskuntatieteellisen alan koordinaatioryhmän kanssa vaikuttamaan voimaan tulleisiin ratkaisuihin.
Sosiaalityön kelpoisuuslainsäädännön uusimisen toteutuminen selkeytti sosiaalityön paikkaa sosiaalihuollon kentällä
ja vahvisti osaltaan suunniteltuja ratkaisuja koulutuksen osalta.
Kelpoisuuslainsäädännön yhteydessä ajettu sosiaalityöntekijän
nimikesuojaus ei ole vieläkään toteutunut, vaikka terveydenhuollon ammattihenkilöstöön sovellettavan ammatinharjoittamislainsäädännön tarve sosiaalialallakin on ilmeinen.
Kansainvälistyminen on ollut teema, joka on ollut vahvasti keskusteluissa uudistustyön alusta lähtien. Bologna-prosessin yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut liikkuvuuden lisääminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Ulkomaalaisten
vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden rekrytointia suomalaisiin korkeakouluihin on pyritty vilkastamaan sekä tukemaan suomalais-
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ten opiskelijoiden ulkomaille lähtöä. Sosiaalityön opiskelijoiden
liikkuvuus vaihtelee, joskin kaikissa yksiköissä kansainvälistyminen on vahvana intressinä. Sosiaalityön koulutuksen ja käytännön luonteen vuoksi kielelliset ongelmat voivat olla esteenä
laajalle kansainvälistymiselle. Sosiaalityön asiakastyössä tarvitaan äidinkielen taitoa, sillä asiakkailla on oikeus tulla palvelluksi omalla äidinkielellään. Kielitaitoon liittyvät kysymykset
voivat olla ongelmallisempia vaihtoon tulevien kuin vaihtoon
lähtevien opiskelijoiden kohdalla, sillä suomalaisten opiskelijoiden kielitaito on yleensä hyvä. Toisaalta esimerkiksi maahanmuuttajien kanssa työskenneltäessä tarvitaan usein monipuolista
kielitaitoa.
Kaksi- ja monikielisyyden vahvistaminen sosiaalityön koulutuksessa on nähty tärkeänä koko uudistusprosessin aikana
ja sitä on pyritty vahvistamaan tavoitteellisesti. Helsingin yliopistossa on järjestetty ja toteutettu ruotsinkielistä koulutusta
kahden koulutusyksikön (SSKH & HY) yhteistyönä ja saatuja kokemuksia on voitu hyödyntää myös muuhun sosiaalityön
koulutukseen.
Myös opettaja- ja tutkijavaihtojen lisääminen on nähty tärkeäksi. Kansainväliset tutkimus- ja kehityshankkeet ovat tärkeitä tiedontuottamisessa ja vertailevan näkökulman avautumisessa. Opetus- ja tutkimushenkilökunnan kansainväliset hankkeet
ovat tärkeä voimavara suomalaiselle sosiaalityön tutkimukselle,
opetukselle ja käytäntöjen kehittämiselle. Kansainvälisen henkilökunnan on helpompi myös kansainvälistää opiskelijoita. Ongelmana voi olla, että yksittäiset tutkijoiden ja/tai opettajien kansainväliset hankkeet, niistä saatu kokemus ja asiantuntemus eivät
välity opiskelijoille ja valtakunnallisesti.
Kansainvälistyminen on EU:n keskeisiä periaatteita, jolloin
se koskettaa myös työvoiman liikkuvuutta. Euroopan tasolla sosiaalityön koulutus on eritasoista ja eri maissa on erilainen pätevyyksiä säätelevä lainsäädäntö. Suomessa sosiaalityön koulutus
on korkeatasoista ja Suomi on esimerkkinä monille maille. Kansainvälisissä sosiaalityön koulutusta koskevissa keskusteluissa
tavoitteeksi on asetettu koulutustason nostaminen. Euroopassa
sosiaalityön koulutustaso vaihtelee, ja vaikka taso on viime vuosina noussut, on suomalainen sosiaalityön koulutus huippuluokkaa (Pohjola 1998, 21).
Sosiaalityön käytäntöjen ja koulutuksen standardien eu-
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rooppalaisesta ja jopa maailmanlaajuisesta yhtenäistämisestä
on keskusteltu. Malcolm Paynen (2001) mukaan on kuitenkin
vaikeaa asettaa yhteisiä eurooppalaisia sosiaalityön koulutuksen standardeja. Hän mukaansa koulutuksessa tarvitaan jatkuvaa
kriittistä reflektointia ja säännöllistä arviointia, jotka vaikuttavat
myös sosiaalityön koulutuksen standardisointiin. Huomiota tulisi kiinnittää koulutuksen tavoitteiden määrittelyyn ja opiskelijavalintoihin. Opiskelijavalinnassa tulisi ottaa huomioon muun
muassa hakijan akateemiset valmiudet, persoonallinen kypsyneisyys, elämänkokemus, käytännön kokemus, sitoutuneisuus ja
arvot. (Payne 2002, 33.)
Sosiaalityön koulutuksessa on tehty yhteistyötä lähialueiden
kuten Baltian maiden ja Venäjän kanssa. Tätä tullaan vahvistamaan myös OPM:n aluestrategian mukaisesti. (Koulutuksen ja
tutkimuksen… 2003, 19.) SOSNETillä on tiivistä yhteistyötä ItäEuroopan ja Venäjän kanssa. Venäjä ja Baltian maat ovat erittäin
tärkeitä yhteistyökumppaneita tulevaisuudessakin, kun liikkuvuus rajojen yli lisääntyy. Esimerkiksi huumekaupan ja seksibisneksen aiheuttamiin lieveilmiöihin puuttuminen on suomalaisen
sosiaalityön näkökulmasta todellinen haaste. Rajojen avautuessa
voimavarojen ja osaamisen yhdistäminen on oleellista.
Kansainvälisen toiminnan strategiassa (2001) todetaan, että
sopiva ja ammatillista osaamista päivittävä täydennyskoulutus
on puutteellista erityisesti maahanmuuttajien kohdalla. Suomessa maahanmuuttajien integrointi sosiaalityön opintoihin ei ole
ollut kovin yleistä vaikka tarvetta olisi. Yliopistojen peruskoulutukseen olisi lisättävä vieraskielistä opetustarjontaa (esimerkiksi Lapin yliopiston sosiaalityön laitoksella opetusmateriaalia
on saatavissa englannin kielellä). Lisäksi erikoissosiaalityöntekijän koulutuksena suoritettavaan lisensiaatin tutkintoon voisi suunnitella vieraskielisen ohjelman. Se voisi olla esimerkiksi pohjoismaisesti suuntautunut tai laajemmin Euroopan tasolla.
Opetuskielenä voisi olla tilanteesta riippuen ruotsi tai englanti.
Tämä voisi olla väylä kohottaa suomalaisen sosiaalityön koulutuksen statusta ja laatua kansainvälisesti. Lisäksi ulkomaalaisten
opiskelijoiden rekrytoiminen tohtoriopintoihin Lapin yliopiston
mallin mukaisesti voisi olla tarkoituksenmukaista.
Yliopistojen profiloituminen ja siten sosiaalityön koulutuksen profiloituminen yliopistokohtaisesti ovat olleet pohdinnan ja
keskustelujen keskeisinä teemoina tutkintouudistustyön alusta
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lähtien. Yliopistojen profiloituminen nähdään tärkeänä kansainvälisessä kontekstissa (Reichert & Tauch 2003, 14). Yliopistoilla
on profiilieroja Suomessa, samoin eksplisiittisemmin tieteenalojen välillä kuten esimerkiksi yhteiskuntatieteissä. Sosiaalityön
koulutuksessa on olemassa jonkin verran kansallista erilaistumista ja profiloitumista, esimerkkinä vaikkapa Helsingin yliopiston ruotsinkielinen koulutus. Tähän vaikuttavat esimerkiksi
alueelliset erityispiirteet, tutkimukselliset intressit ja paikalliset
innovaatiot sosiaalityön käytäntösuhteissa. Lisäksi sivuainekokonaisuuksien suhteen on lisätty profiloitumista. Teoreettista erikoistumisjuonnetta esiintyy nyt jo sosiaalityön opetusohjelmissa. (Filppa & Horsma 2003, 41–42.)
Sosiaalityön yksiköt ovat kuvanneet profiiliominaisuuksiaan myös Korkeakoulujen arviontineuvostolle tekemissään itsearvioinneissa. Esimerkiksi Kuopiossa koulutus tapahtuu monipuolisessa sosiaali- ja terveystieteellisessä ympäristössä, jossa
koulutuksen sisällöllisiä vahvuuksia ovat muun muassa perhetyö ja lastensuojelu. Laitoksella voi opiskella sivuaineena sosiaalipedagogiikkaa, jonka kautta laitoksen profiiliin kuuluu
nuorisokasvatus. Jyväskylässä on profiloiduttu sisällöllisesti moneen suuntaan kuten ekologiseen sosiaalityöhön, lasten ja lapsiperheiden tutkimiseen ja organisaatiotutkimukseen. Helsingin
koulutuksen erityisyytenä on kaupunkisosiaalityön ja käytäntötutkimuksen kehittäminen ja vahva käytäntöyhteistyö sosiaalityön opetus- ja tutkimusklinikoiden puitteissa. Turussa keskitytään jatkossakin vahvan sosiaalipoliittisen perinteen rinnalla
moniammatillisen opetusklinikkatoiminnan profiloimiseen, ja
tässä suhteessa tehdään tiiviisti yhteistyötä psykologian kanssa.
SSKH:ssa painottuvat sosiaalityön sosiaalipoliittinen viitekehys
ja monikulttuurisuuskysymykset. Tampere säilyttää profiilinsa
edelleen sosiaalityön monipuolisuutta edustavana tutkimus- ja
koulutusyksikkönä. Lapissa on profiloiduttu sosiaalityön teoreettisen orientaation kautta ns. advocacy- ja empowerment-viitekehyksen soveltamiseen läpikäyvänä periaatteena kaikissa sosiaalityön opinnoissa.
Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen myötä laitokset ovat
erikoistuneet jollekin/joillekin aloille. Eriytyneempää koulutusta perustutkintotasollakin on pohdittu (esim. Pohjola 1998). Uudistuksen tavoitteena on lisätä opetussuunnitelmien ja tutkintotavoitteiden läpinäkyvyyttä, jolloin profiloitumisen pitäisi tulla
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itsestään selvästi näkyvämmäksi. Tämä on hyvä opiskelijoiden
kannalta, jotka voivat valita opiskelupaikkansa omien intressien mukaisesti.

3.7. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja palvelutoiminta muodostavat uuden yliopistolain mukaan yliopistojen kolmannen keskeisen tehtävän tutkimuksen ja opetuksen lisäksi. Pragmaattisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi tutkimustulosten sovellettavuutta
ympäröivään yhteiskuntaan. Yliopisto-instituutiossa tehtävää tutkimus- ja kehittämistyötä on haluttu yhteiskuntaa laaja-alaisemmin hyödyttäväksi osaksi.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on sosiaalityön ydinaluetta. Elinvoimainen sosiaalityön yliopistollinen koulutus edellyttää jatkuvaa ja kiinteää vuorovaikutusta yhteiskunnallisten
toimijoiden kanssa. Sosiaalityön olemukseen kuuluu jäsentää ja
nostaa esiin sellaisia ajankohtaisia ja tärkeitä, kansalaisten hyvinvoinnissa ja yhteiskunnallisessa kehityksessä esiin nousevia
kysymyksiä ja ilmiöitä, jotka muuten saattavat jäädä huomiotta. Sosiaalityöntekijät toimivat vaikuttamisen jännitteisessä kentässä nostaen asiakasnäkökulmaa ja yhteiskunnallisia ongelmia
yleisen keskustelun tasolle. Heidän tehtävänään on myös vaikuttaa asiakkaan suuntaan ja toimia yhteiskunnallisena vaikuttajatahona yksittäisiin kansalaisiin tai ryhmiin nähden.
Sosiaalityön yksiköissä tehdään paljon yhteiskunnallista
palvelutoimintaa. Sitä tapahtuu paikallisesti, seudullisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Sosiaalityössä tietoa tuotetaan vuorovaikutuksessa kansalaisten ja laajempien yhteistyörakenteiden
kanssa dialogisessa suhteessa tutkimus-, kehittämis- ja suunnittelutyön avulla. Sosiaalityön yksiköt ovat mukana erilaisissa yhteistyöhankkeissa (kuten sosiaalialan osaamiskeskukset ja
opetus- ja tutkimusklinikat) sekä tutkijaverkostoissa, joissa yhteiskunnallinen vaikuttaminen todentuu.
Sosiaalityön yliopistohenkilöstöllä on paljon yhteiskunnallisia asiantuntijatehtäviä, kuten jäsenyyksiä erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä ja komiteoissa. He ja
koulutetut sosiaalityöntekijät toimivat asiantuntijatehtävissä lukuisissa päätöksentekoprosesseissa sekä erilaisissa monitietei-
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sissä ja moniammatillisissa elimissä ja verkostoissa. Sosiaalityön
ammattikäytäntöjä ja ammatillisuutta kehitetään vuorovaikutteisessa suhteessa yhteiskuntaan yhteistyössä alan opetus- ja tutkimuskeskusten kanssa. Monessa yksikössä koulutetaan tiiviisti
yksiköiden omaan opetus- ja tutkimusprofiiliin kiinnittyen niin
sanottuja käytännön opettajia, joilla on opiskelijan perinteisen
ohjauksen lisäksi näkökulmana myös ammattikäytäntöjen kehittäminen ja käytännönopetuksen opetuskentän ja verkostojen
luominen.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen liittyy osaltaan yliopistojen ja tutkimuksen niukkenevaan rahoitukseen. Julkisilla varoilla
rahoitetaan perustutkimusta, jolla katetaan vain pieni osa laajasta tutkimuskentästä. Sosiaalityössä ja laajemminkin yhteiskuntatieteissä yksityisen ja ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen
on hankalaa tieteenalojen luonteen ja monimutkaisen toimintaympäristön vuoksi. Ulkopuolisen rahoituksen hankkimisessa
vuorovaikutteinen yhteiskunnallinen vaikuttamistoiminta on tärkeää. Sosiaalityön tutkimus- ja kehittämistoiminnassa ollaan uusien haasteiden ääressä myös sen vuoksi, että rahoittajat asettavat tutkimukselle omia sovellusintressejään.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja vuorovaikutussuhteiden ylläpito vaatii sosiaalityön yksiköiltä resursseja, jotka ovat
yleensä niukat. Yhteiskunnalliset palvelutehtävät integroituvat
muun toiminnan sisään ja rajapinnoille usein huomaamatta, jolloin ne toteutuvat ikään kuin oman työn ohessa. Yhtenä haasteena on ollut entistä tarkemman huomion kiinnittäminen yhteiskunnallisen vaikuttamisen läpinäkyväksi tekemiseen. Se pitää
paikantaa entistä selvemmin, jotta tämä sosiaalityön koulutuksen ja tutkimuksen kannalta välttämätön toiminta tulee konkretisoitua. Toisena haasteena on ollut lisäresurssien saaminen tähän
toimintaan.
Yhteiskunnallisten toimijatahojen jatkuva kasvu on ollut
keskeinen haaste. Myös koulutusyksiköiden määrä kasvaa, jolloin on entistä tärkeämpää ylläpitää jo olemassa olevia yhteistyöverkostoja ja pyrkiä samalla luomaan uusia. Sosiaalityön yksiköt tarjoavat alansa korkeimman tason koulutusta, tutkimusta
ja osaamista. Vaikka sosiaalityössä on ollut aina vahvat sidokset ympäröivään yhteiskuntaan, kaivataan niiden vahvistamista
edelleen. Koulutuksen kehittämistarpeet jäsentyvät vuorovaikutteisessa suhteessa muihin yhteiskunnallisiin toimijoihin.

44

Vastaaminen kaikkiin edellä kuvattuihin monipuolisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen tarpeisiin on vaativa tehtävä. Lisääntynyt tarve tuottaa ajan- ja tarkoituksenmukaista tietoa ja
välittää sitä, vastata osaamisen ja asiantuntijuuden lisääntyneeseen erikoistumiseen, kehittää ammattikäytäntöjä ja akateemista
ammatillisuutta sekä kilpailla ulkopuolisesta rahoituksesta ovat
kaikki haasteita sosiaalityölle. Osaamisen ja asiantuntijuuden
tarve muotoutuu ja kohdentuu uusin tavoin yhteiskunnallisissa
tilanteissa. Sosiaalityössä on kyettävä ennakoimaan, seuraamaan
ja vastaamaan tähän jatkuvaan kehitykseen esimerkiksi kehittämällä uusia hankkeita ja toimintamuotoja. Toimiminen ja vaikuttaminen lisääntyvissä kansainvälistyvissä suhteissa ovat edelleenkin haasteita sosiaalityön koulutukselle.
Sosiaalityön julkisuuskuvan selkiinnyttämistä suhteessa
yhteiskuntaan tarvitaan. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen haasteena on sosiaalityön aseman ja imagon kohentuminen niin tutkimuksen, kirjoittamisen kuin dokumentoinnin keinoja hyödyntäen. Sosiaalityön julkisuuskuva on usein sangen negatiivinen,
ennakkokäsitteinen ja väärään informaatioon perustuva. Tämän
vinouman oikaisu on tärkeää.
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Sosiaalityön ja laajemmin sosiaalialan kehittäminen on ollut runsaasti esillä 2000-luvun alussa. Sosiaalityön koulutus
nousee esiin lähes kaikissa kehittämis- ja uudistamishankkeissa. Muun muassa Sosiaalityö hyvinvointipolitiikan välineenä
2015 –toimenpideohjelmassa on suositeltu koulutuksen aloituspaikkamäärien lisäämistä, tutkinnon opintopistemäärän
kasvattamista ja käytännön opetuksen kehittämistä erillismäärärahan turvin.
Nykytilanteessa pätevistä sosiaalityöntekijöistä on erittäin suuri pula. Tilanne tulee tulevaisuudessa vielä heikentymään, ellei koulutuksen volyymia kasvateta tarvetta vastaavasti. Sosiaalityön koulutusta on leimannut koko sen historian
ajan tarpeisiin nähden liian pieni koulutusvolyymi. Vuoteen
2010 mennessä eläkkeelle siirtyy merkittävä osa pätevistä sosiaalityöntekijöistä (kolmannes eli noin 1500–1700 henkeä),
ja nytkin pätevien osuus kaikista sosiaalityöntekijöistä on vain
75 %. Tästä on syntymässä osaamisvaje, joka uhkaa jo merkittävästi sosiaalipalvelujen laatua koko maassa.
Samaan aikaan kansalaisten kohtaamat sosiaaliset ongelmat ovat monimutkaistuneet ja monimuotoistuneet. Pitkittynyt
työttömyys, päihde- ja mielenterveysongelmat, maahanmuuttajien vaikeudet ja erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin
vajeet näyttävät jatkuvasti olevan lisääntymässä. Lisäksi väestörakenteessa tapahtuu muutoksia, jotka nekin osaltaan kasvattavat sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen tarvetta.
Sosiaalityön painoarvo on julkisessa taloudessa erittäin
suuri, mitattiinpa sitä millä mittarilla hyvänsä. Sosiaalialan
menot ovat 30 % sosiaaliturvan kokonaismenoista ja yli 10 %
bruttokansantuotteesta. Sosiaalityö ja sosiaalipalvelut koskettavat noin 15 prosenttia koko väestöstä eli noin 300 000 kotitaloutta. Lisäksi sosiaalipalveluissa toimii yli 7 % koko maan
työllisestä työvoimasta.
Yliopistossa suoritettu tutkinto, joka sisältää pääaineopinnot sosiaalityössä, on ainoa koulutus joka antaa kelpoisuuden
sosiaalityöntekijän tehtäviin. Koulutukseen kohdistuu näin ollen valtavia paineita, joista selviytyminen edellyttää vankkaa
lisäpanostusta ja -resursointia sen toteuttamiseen ja kehittämiseen.
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4. SOSIAALITYÖN JATKOKOULUTUS JA
TUTKIMUS
4.1. Yleistä jatkokoulutuksesta
1800-luvulla vallinneen humboldtilaisen tutkimusyliopiston
ihanteen mukaan akateemisen opetuksen tuli olla tutkimukseen
perustuvaa, joten tutkimuksella ja tutkimukseen perustuvalla
opetuksella on pitkähkö historia. Jo tuolloin väitöskirjojen tuli
sisältää uusia tieteellisiä tuloksia. Kriittisen ajattelun oppimisella tarkoitettiin kykyä itse muodostaa ja arvioida tieteellistä tietoa. (Niiniluoto 2005.) Väitöstutkimuksen tekijän oppineisuus ja
omien näkemysten perustelu tapahtui julkisessa väitöstilaisuudessa. Nykyiset tieteellisen jatkokoulutuksen konventiot juontuvat jo näistä ajattelutavoista ja käytännöistä. (Husso 2005; Tohtorikoulutuksen kehittäminen 2006, 38.)
Suomalaisen tutkijankoulutuksen ja tiedepolitiikan7 kehittymistä sotien aikaisesta ja jälkeisestä ajasta tutkijakoulujärjestelmän perustamiseen on jäsentänyt Kai Husso (2005, 17). Hänen
mukaansa 1950–1970-luvuilla käytössä olleet voimavarat suunnattiin koko yliopistolaitoksen kehittämiseen. 1950-luvun alussa otettiin käyttöön tohtorin tutkintojen lisäksi lisensiaatin tutkinnot, ensimmäiseksi Helsingin yliopistossa (Husso 2005, 17).
Muut yliopistot seurasivat Helsingin yliopiston mallia ja siten lisensiaatin tutkinnot alkoivat yleistyä.
Assistenttijärjestelmää kehitettiin yliopistoissa 1950-luvulta alkaen yhtenä tutkijankoulutusta tukevana muotona (Husso
2005, 14)8. Järjestelmän kehityttyä väittelijöinä olivatkin tavallisesti assistentit, jotka tähtäsivät akateemiselle uralle (Niiniluoto
2005). 1960-luvulla tieteen ja tutkimuksen poliittinen ohjaus
kasvoi, jolla oli merkitystä myös jatkokoulutuksen järjestämiseen. Jatkokoulutukseen luotiin uusia rahoitusmuotoja 1970-luvulta lähtien. Vuonna 1970 perustettiin nykymuotoinen Suomen
7

8

Tiedepolitiikan käsite otettiin yleisesti käyttöön 1960-luvulla (Husso 2005,
18). Suomalaisesta tiedepolitiikasta vastaa opetusministeriö. Tiedepolitiikan
tarkoituksena on taata korkeatasoinen tieteen tila.
Järjestelmää pidetään edelleenkin tärkeänä tohtorin tutkinnon suorittamisen
väylänä, joskin esimerkiksi Helsingin yliopistossa tehtyjen henkilöstörakenneuudistusten jälkeen assistentuureja on lakkautettu (ks. esim. Tapaninen
2005).
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Akatemia. Samalla vuosikymmenellä tiedepolitiikan tavoitteiden määrittely yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden kautta vahvistui. (Husso 2005, 27.) Yliopistojen voimavarojen kasvusta ja
vahvistamisesta huolimatta tohtorintutkintojen määrät eivät lisääntyneet mainittavasti vielä 1980-luvulla. Määrä alkoi kasvaa
vuodesta 1989 lähtien (mt., 35).
1990-luvulla vallitsi tutkimusmyönteinen ilmapiiri, jolloin
yliopistojen tutkimustoimintaan panostettiin taloudellisesti ja rakenteellisesti (Tohtoreiden työllistyminen… 2003, 9). Tärkeänä
pidettiin tohtorikoulutuksen systematisointia. Kansainvälisissä
vertailuissa innovatiiviseksi ja ainutlaatuiseksi luonnehdittu valtakunnallinen tutkijakoulujärjestelmä perustettiin vuonna 1995
yhteistyössä opetusministeriön, Suomen Akatemian ja yliopistojen kanssa. Järjestelmän perustamista on seurannut tieteellisen
jatkokoulutuksen määrätietoinen kehittäminen, ja samanaikaisesti myös jatko-opiskelijoiden valintaedellytyksiä on tiukennettu. (Husso 2005, 7.) Tohtorikoulutuksen kehittämistä pohtineen
työryhmän mukaan tohtorikoulutusta voidaan järjestää monella
tavalla laadukkaasti, mutta Suomessa se on perinteisesti liittynyt väitöskirjojen tarkastusprosessin tarkkaan säätelyyn (Tohtorikoulutuksen kehittäminen 2006, 44).
Vuonna 1995 perustetun tutkijakoulujärjestelmän tavoitteina on tohtorikoulutuksen laadun turvaaminen, tohtorin tutkintoon tähtäävän toiminnan päätoimisuus, väitöskirjatyöhön käytettävän ajan lyhentäminen ja väittelyiän alentaminen (em. 40).
Näihin tavoitteisiin on sittemmin lisätty ainakin kansainvälistyminen. Tutkijakoulujen kehittämisessä korostuvat myös tiedepoliittiset kriteerit, joita ovat koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmat, hallitusohjelmat, hallinnonalan toiminta- ja
taloussuunnitelmissa esitetyt kannanotot ja linjaukset. Tutkijakoulujärjestelmää on asteittain laajennettu ja koulujen määrä
on alkuperäisestä kaksinkertaistunut. Vuoden 2006 alusta järjestelmään kuuluu 124 tutkijakoulua. Kaiken kaikkiaan tutkijakouluissa väitöskirjaa tekee päätoimisesti runsaat 4000 jatkoopiskelijaa. (Suomen tieteen ja teknologian tietopalvelu 2006;
Tohtorikoulutuksen… 2006, 40, 52.)
Tieteellistä jatkokoulutusta ja tutkimusta koskeva keskustelu on siten jatkunut vilkkaana myös 2000-luvulla. Yhtenä osoittimena tutkimukseen panostamisesta voidaan pitää Suomen tutkimusmenojen osuutta bruttokansantuotteesta, joka on 3,5 %.
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Se on maailman kärkiluokkaa; vain Ruotsissa osuus on suurempi, joskin sosiaalityön tutkimus Suomessa on huomattavan
aliresursoitua. Noin 20 % suomalaisesta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta suoritetaan yliopistoissa9. Yliopistojen tutkimusrahoituksessa täydentävän rahoituksen merkitys on suuri, koska
yliopistojen perusvoimavarat eivät ole lisääntyneet.
Valmistuneiden tohtoreiden määrä on yli kaksinkertaistunut
Suomessa 1990-luvulla (Suomen tieteen ja teknologian tietopalvelu 2006). Vuonna 2005 valmistui yhteensä 1422 tohtoria, joista 119 yhteiskuntatieteelliseltä alalta (KOTA-tietokanta 2006).
Opetusministeriön asettamien tavoitteiden mukaisesti suoritettavien tohtorin tutkintojen määrää nostetaan edelleen: vuoteen
2008 mennessä määrä on vuositasolla 1600. Suoritettavista lisensiaatin tutkinnoista lähitulevaisuudessa ei ole esitetty vastaavia lukuja. Vuonna 2004 yhteensä 9783 tohtoria toimi tutkimustehtävissä, joista naisten osuus oli kolmannes. Tohtoritasoisista
tutkijoista 68 % toimi korkeakoulu-, 18 % julkisella ja 14 % yksityisellä sektorilla. (Karjalainen 2005.)
Tohtoriksi kouluttautumisessa on nähtävissä kaksi väylää
(Karjalainen 2005). Ensimmäisen väylän mukaan hakeudutaan
maisteritutkinnon jälkeen tiedekuntien tohtorikoulutukseen tai
tutkijakouluun, jonka jälkeen siirrytään väitelleenä ammattimaiselle tutkijanuralle yliopistoon, muualle julkiselle sektorille
tai yksityiselle tai asiantuntijatehtäviin. Toisen väylän mukaan
maisteritutkinnon jälkeen siirrytään työelämään, jonka ohella osallistutaan tiedekuntien tohtorikoulutukseen (niin sanotut
OTO eli oman työn ohella jatkotutkintoa suorittavat). Tohtorin
tutkinnon suorittamisen jälkeen siirrytään yleisimmin asiantuntijatehtäviin julkiselle, yksityiselle tai kolmannelle sektorille.
(Ks. myös Suomen tieteen tila ja taso 2003, 41). Sosiaalityön
jatkokoulutuksen kannalta on tärkeää huomata, että sosiaalityössä jatko-opiskelijat tulevat kumpaakin väylää pitkin, ja työelämästä jatko-opintoihin siirtyvien OTO-opiskelijoiden määrä on
suuri. Käytännössä näiden kahta eri ryhmää edustavien opiskelijoiden tarpeet ovat jossain määrin erilaiset, ja tämä puolestaan
asettaa haasteita jatko-opintojen järjestämiselle sekä muun muassa opetuksen resursoinnille.
9

Tässä yhteydessä ei ole kuitenkaan mahdollista syventyä pohtimaan panostuksen merkitystä tieteellisessä jatkokoulutuksessa, mutta lisää esim. Suomen tieteen ja teknologian tietopalvelu 2006 ja Opetusministeriö 2006a).
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Yliopistoissa huolestumista on herättänyt jatkuvasti nostettavan tohtorintutkintotavoitteen vaikutukset jatkokoulutuksen
järjestämiseen sekä tarjottavan koulutuksen ja tehtävien opinnäytteiden tieteelliseen ja tutkimukselliseen tasoon. Ulkoapäin
yliopistoihin suuntautuvat paineet koskevat resurssien niukkenemisen ohella myös lisääntyviä tehokkuusvaatimuksia. Jatkokoulutuksesta käytävien keskustelujen mukaan tavoitteena on, että
tieteelliseen jatkokoulutukseen ja erityisesti tutkijakouluihin valitaan entistä nuorempia ja erittäin hyvin perusopinnoissaan menestyneitä opiskelijoita, jotka suoriutuvat jatkotutkinnon suorittamisesta neljässä vuodessa kokopäiväisesti opiskellen.
Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutusta tarkastellut Anna-Maria Tapaninen (2005) on esittänyt tohtorikoulutuksen jakautumista kahdenlaisten käsiteparien
avulla. Vanhaa tohtorikoulutusta kuvaa jatko-opiskelijoiden valikoituminen ilmoittautumiskäytäntöjen mukaisesti ilman tiukkaa karsintaa, itsenäisyys ja tutkijan vapaus, harhailu ja eksyminen sekä opinnäytteenä monografiat. Uuden tohtorikoulutuksen
piirteitä ovat jatko-opiskelijoiden karsinta, ohjattu jatko-opiskelu ja tutkimusryhmät, koulumaisuus ja opinnäytteenä monografian ohella artikkeliväitöskirja. Kuluttajamallin mukaan tohtorikoulutuksessa olennaista on väitöstutkimukseen keskittyminen
ja laaja henkilökohtainen ohjaus, kun teollisessa mallissa ideana
on keskittyminen jatkokoulutukseen eli jatko-opiskelijoiden rekrytointiin, varsinaiseen opiskeluun, seminaareihin ja mahdollisiin tutkimusryhmiin kiinnittymiseen.

Näkökulmia jatkokoulutuksen sisällölliseen kehittämiseen
Jatkokoulutuksen sisällöllisestä kehittämisestä käytyyn yhteiseen keskusteluun on vahvana teemana nostettu tohtoreiden työelämävalmiudet, erityisesti ns. yleiset työelämävalmiudet, tieteellisen osaamisen lisäksi (Soini & Nummenmaa 2005, 41).
Bologna-prosessin käsitteistöstä tuttu transferable skills eli siirrettävät taidot tulisi huomioida paremmin myös tieteellisessä
jatkokoulutuksessa (ks. myös Dublin Descriptions, Karjalainen
2005).
Jatkokoulutuksen ja -tutkintojen sisällöllisiä kysymyksiä on
lähestytty kahden erilaisen jäsennyksen kautta. Ensimmäinen
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niistä on opetusministeriön asettaman Suomalaisten korkeakoulututkintojen viitekehyksiä pohtineen työryhmän (Korkeakoulututkintojen viitekehys 2005) tuotos. Työryhmä on esittänyt myös
kolmannen syklin tutkintojen kuvaamista eurooppalaisen korkeakoulututkintoja kuvaavien viitekehysten mukaisesti. Toisen
jäsennyksen tarjoavat Tiina Soini ja Raija Nummenmaa (2005),
jotka ovat herätelleet keskustelua siitä, tarvitaanko myös jatkokoulutuksessa opetussuunnitelmia. Jäsennyksiä on tässä hankkeessa käytetty toisiaan tukevina sosiaalityön jatkokoulutuksen
sisällöllistä kehittämistä koskevan keskustelun pohjana.
Yhteiskuntatieteellisellä alalla jatkokoulutusta on pohdittu erillisen työryhmän toimesta puheenjohtajanaan Tampereen
yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani. Työryhmään osallistui edustajia yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnista
ympäri Suomen. Maaliskuussa 2005 kokoontunut ryhmä pohti
jatkotutkintojen laajuuteen ja opetussuunnitelmiin liittyviä yksityiskohtia, opinnäytteiden arvosteluasteikkoja, artikkeliväitöskirjojen ja -lisensiaattitutkimusten periaatteita, jatkotutkintojen
teoreettisia opintoja, esitarkastajien ja tarkastajien valintaa koskevia periaatteita sekä tarkastusaikoja, sähköistä väitöskirja-arkistoa, englanninkielisiä tutkintonimikkeitä ja toimia jatkokoulutuksen kehittämisen suhteen. Työryhmä lausui jatkotutkintoon
sisältyvien teoreettisten opintojen suositukseksi seuraavaa: 60
opintopisteen laajuudesta tieteenteorian osuus olisi 10 opintopistettä ja perehtyminen omaan tutkimusalaan 50 opintopistettä.
Tulkinnat tieteenteoreettisten opintojen tarkemmasta sisällöstä
jäävät kunkin yksikön vapaasti tulkittaviksi. Työryhmä ehdotti
myös, että artikkeliväitöskirjaan vaaditaan vähintään kolme artikkelia.

Jatkokoulutuksen kansainvälinen arviointi
Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) teetti kansainvälisen
arvioinnin suomalaisesta tohtorikoulutuksesta vuonna 2005. Arviointiraportin mukaan suomalaista tohtorikoulutusta luonnehtii
suhteellinen vapaus, opiskelijoiden heterogeenisyys, usko tutkimuksen standardien tasaisuuteen ja väitöskirjakeskeisyys (Dill
ym. 2006, 46). Tutkijakoulujärjestelmän todettiin vahvistavan
suomalaista tohtorikoulutusta. Tutkijakoulujen rahoituskritee-
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reitä suositeltiin uudistettaviksi. Pääkriteerin pitäisi tulevaisuudessa painottua tutkijakoulun vahvaan tutkimukselliseen ohjelmaan. Toisena kriteerinä pitäisi olla laadunvarmistuskäytännöt,
kolmantena tehokas tutkijakouluorganisaatio ja johtajuus, sekä
neljäntenä alueellisten ja kansallisten verkostojen osallisuus tutkijakoulun toiminnassa.
Kansainvälisessä arvioinnissa kiinnitettiin huomiota kokopäiväisesti ja osa-aikaisesti jatko-opintojaan suorittavien osuuksiin. Arviointiraportin mukaan jatko-opiskelijajoukon heterogeenisyys tuottaa karkeasti tarkasteltuna kahdenlaisia ongelmia.
Ensimmäinen koskee tehokkaan jatkokoulutuksen järjestämistä
kahdenlaisille opiskelijoille, joilla on lähtökohtaisesti erilaiset
valmiudet osallistua jatkokoulutukseen. Tämä on haaste erityisesti jatkokoulutusta tarjoaville pääaineille. Toinen koskee yliopistojen kyvyttömyyttä vaatia opiskelijoiden osallistumista ja
edistymistä tohtoriopinnoissa. Tämä on haaste koko yliopistolaitokselle. (Dill ym. 2006, 47.)
Arviointiraportissa osa-aikaisten jatko-opiskelijoiden problematiikkaan ehdotetaan ammatillisen tohtoritutkintojärjestelmän (Professional Doctorates) kehittämistä. Perusteluina esitetään, että tällaisessa järjestelmässä tohtorikoulutus ja työelämä
pystyttäisiin yhdistämään paremmin. Samalla myös tietoyhteiskunnan (knowledge-based society) tarpeisiin vastaaminen mahdollistuisi. Nämä ammatilliset tohtorit olisivat korkean tason ja
laadun ammatillisia asiantuntijoita jollakin tarkoituksenmukaisella alalla. Koulutus olisi erityisesti suunniteltu osa-aikaisille
jatko-opiskelijoille. (Em., 69–70.) Tämäntyyppisestä jatkokoulutuksesta arviointiraportissa mainittiin psykologian ala. Malli
muistuttaa pitkälti sosiaalityössä erikoistumiskoulutuksena suoritettavia ammatillisia lisensiaatin tutkintoja ja koko erikoistumiskoulutusjärjestelmää.
Suomen Akatemian julkaisussa Kestävä ja dynaaminen
kumppanuus (2005) on edellä kuvattuun keskusteluun ainakin
osin tartuttu. Julkaisussa on pohdittu työelämässä mukana olleiden ja olevien jatkokouluttautumista. Sen mukaan on suositeltavaa, että jatko-opiskelijoiden sisäänotolle luodaan selkeät
laatukriteerit onnistuneen jatko-opiskelijavalinnan ja tohtoreiden korkean tason takaamiseksi. Työelämässä pidempään olleen
henkilön tulee tarvittaessa täydentää opintojaan ja saattaa ne
ajan tasalle yliopiston vaatimusten mukaisesti ennen varsinais-
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ten jatko-opintojen aloittamista. Julkaisussa esitetään, että jatkoopiskelijalle olisi nimettävä tämän tieteellistä työtä ja opintoja
tukeva ohjausryhmä, johon kuuluu tieteellisesti päteviä asiantuntijoita tutkijakoulutettavien ohjauksen parantamiseksi ja monipuolistamiseksi. Erikseen sovittavat ja selkeät menettelytavat
ovat välttämättömiä, jotta työelämässä olevien jatko-opiskelijoiden yhteys yliopistoihin olisi tiivistä ja työelämän kanssa tehtävät väitöskirjahankkeet mahdollisimman korkeatasoisia sekä
hankkeiden etenemisen ja yhteistyön seuranta riittävä. (Kestävä… 2005, 29.)

Korkeakoulu-, tutkimus- ja tiedepoliittista keskustelua
Tohtorikoulutuksen ja tutkimustoiminnan kehittämiselle antaa
suuntaa myös valtioneuvoston koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 2003–2008. Valtion tiede- ja teknologianeuvoston vuosi sitten tekemässä periaatepäätöksessä
todetaan, että koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan
kansainvälistyminen on koko tutkimusjärjestelmän keskeinen
kehittämistavoite. (Tohtorikoulutuksen… 2006, 61.) Teknologisten innovaatioiden rinnalla tarvitaan määrätietoista panostamista
sosiaalisten innovaatioiden tuottamiseen, jotta yhteiskunnallinen
ja sosiaalinen kehitys eivät eriydy talouden ja teknologian kehityksestä (Valtion tiede- ja teknologianeuvosto 2003, 2). Tämä
on merkityksellistä myös sosiaalityön jatkokoulutuksen ja tutkimuksen kehittämisen näkökulmasta.

4.2. Sosiaalityön tohtorikoulutus ja tohtorikoulutuskartoitus
Sosiaalityön jatkokoulutusta tarjotaan kaikissa yliopistoissa,
joissa peruskoulutustakin järjestetään. Sosiaalityön jatkokoulutus koostuu erikoistumiskoulutuksena suoritettavasta ammatillisesta lisensiaatinkoulutuksesta sekä lisensiaatti- ja tohtorikoulutuksesta. Jatkokoulutuksen tuottamat tutkinnot ovat lisensiaatin
(YTL, VTL) ja tohtorin (YTT, VTT) tutkinnot.
Sosiaalityön tohtorikoulutus toteutuu laitoksittain järjestettävänä jatkokoulutuksena ja tutkijaryhmissä työskentelynä.
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Erilaisissa tutkijakouluissa suoritettava jatkokoulutus on kuitenkin lisääntynyt viimeisten vuosien aikana. Tohtorikoulutuksesta poiketen lisensiaatintutkintona suoritettava erikoissosiaalityöntekijän koulutus järjestetään valtakunnallisesti SOSNETin
koordinoimana, ja koulutus koostuu viidestä eri erikoisalasta
(aloitettuja erikoisaloja on neljä). Erikoisalat ovat lapsi- ja nuorisososiaalityö, kuntouttava sosiaalityö, marginalisaatiokysymysten sosiaalityö, hyvinvointipalvelujen erikoisala ja yhteisösosiaalityö. Koulutuksesta vastaavat erikoisaloittain osa- ja
määräaikaisia professuureja hoitavat henkilöt. Erikoisalaprofessuurit on jaettu yliopistoittain.
Suomalainen tutkijakoulujärjestelmä perustettiin vuonna
1995 opetusministeriön, yliopistojen ja Suomen Akatemian rahoituksella. Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden valtakunnallinen
tutkijakoulu aloitti toimintansa vuonna 1995. Tutkijakoulusta
on suoritettu neljä lisensiaatin tutkintoa ja 25 tohtorin tutkintoa.
Tällä hetkellä tutkijakoulussa on kuusi kokopäiväistä tutkijakoulutettavan paikkaa. Oheispaikoilla tutkijakoulussa opiskelevat
mukaan laskettuna opiskelijoiden lukumäärä tutkijakoulussa on
noin 25. Opiskelijat tutkijakouluun on aikaisemmin valittu nelivuotiskaudeksi, mutta uusimmassa, vuonna 2007 käynnistyneessä tutkijakoulussa kolmivuotiskaudeksi.
Tutkijakoulun tavoitteena on: 1) sosiaalityön tutkimuksen
vahvistaminen sekä laadun ja tason nostaminen, 2) väittelyiän
alentaminen ja koulutuksen tehostaminen, 3) sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden tutkimuksen kansainvälistäminen ja 4) naisten
tutkijanuran edistäminen. Toiminta keskittyy tutkijakoulun teema-alueisiin soveltuvien seminaarien ja muun koulutuksen järjestämiseen, pienryhmissä tapahtuvaan tutkimuksen ohjaukseen
ja kansainvälistymisen tukemiseen.
Vuosina 2003–2006 tutkijakoulu jakaantui kolmeen temaattiseen alaryhmään, joissa kaikissa on kolme ohjaajaa. Ryhmät
ovat: 1) Lapset ja nuoret sosiaalityössä, 2) Marginalisaatio sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden kohdeongelmana ja 3) Psykososiaalinen kuntoutus sosiaalityössä ja sosiaalipalveluissa.
Valtakunnallisesti tarkasteltuna vuosina 1994–2005 sosiaalityössä suoritettuja tohtorin tutkintoja on yhteensä 55 ja lisensiaatin tutkintoja on yhteensä 67, joista erikoistumiskoulutuksena
suoritettuja ammatillisia lisensiaatin tutkintoja on 25. Sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen valtakunnallisessa tutkijakoulussa on
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valmistunut vuosina 2002–2005 yhteensä 14 väitöskirjaa. Ennen vuotta 1994 ja Helsingin, Turun ja Jyväskylän yliopistojen
osalta ennen vuotta 2001 tehdyt väitöskirjat lukeutuvat sosiaalipolitiikan tai yhteiskuntapolitiikan oppiaineisiin. Sosiaalityö
on itsenäistynyt omaksi pääaineekseen vuonna 1994 Kuopion,
Lapin ja Tampereen yliopistoissa. Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistoissa sosiaalityön opetus ja tutkimus jatkuivat sosiaali- tai yhteiskuntapolitiikan sisällä. Tässä raportissa on tarkasteltu valmistuneita jatkotutkintoja vuosina 1994–2005, jolloin
osa sosiaalityön tutkimuksen kysymyksenasettelun kannalta relevanteista tutkimuksista ja jatkotutkinnoista on suoritettu sosiaali- tai yhteiskuntapolitiikan pääaineissa johtuen muun muassa
sosiaalityön itsenäistymisestä myöhempänä ajankohtana tai jatko-opiskelijoiden pääainevalinnoista. Vuosina 1994–2005 valmistuneista sosiaalityön väitöskirjoista ja sosiaalityörelevanteista väitöskirjoista on lista liitteenä.
Suurin osa valmistuneista on naisia, ja sama suuntaus näyttää jatkuvan: vuonna 2005 aktiivisesti tohtorin tutkintoaan työstävien opiskelijoiden määrä oli noin 130, joista miesten osuus on
ainoastaan 12. Arvosanajakauman mukaan yleisimmät sosiaalityön jatkotutkintojen opinnäytteiden mainesanat ovat cum laude
approbatur ja magna cum laude approbatur. Yleisin naisten opinnäytteiden mainesana on magna cum laude approbatur (35,7 %,
N=122) ja miesten cum laude approbatur (56,5 %, N=23). Jatko-opintoihin käytetty aika vaihtelee. Eniten alle kolmessa vuodessa on suoritettu lisensiaatin tutkintoja. Tohtorin tutkintojen
suorittamisaika on ollut viidestä ja puolesta vuodesta yhdeksään
vuoteen. Alustavan tarkastelun mukaan naisilla kuluu jatkoopinnon suorittamiseen enemmän aikaa kuin miehillä. Valmistumisaikaan vaikuttavat luonnollisesti äitiys- ja vanhempainvapaakaudet.
Suomalaisten tohtoreiden työllisyystilanne on ollut hyvä,
vaikka työttömyysaste on ollut lievässä nousussa. Tiettävästi
kukaan sosiaalityöstä väitellyt ei olisi valmistunut työttömäksi. Vuonna 2001 runsas 60 % tohtorin tutkinnon suorittaneista tutkimus- ja kehittämishenkilöstöstä työskenteli yliopistoissa. (Tohtoreiden… 2003, 10.) Tämä on luonnollinen urapolku
tohtoriksi väitelleissä. Naisista 52,1 % (N=94) ja miehistä 42,9
% (N=21) on sijoittunut jatkotutkinnon suoritettuaan työskentelemään yliopistosektorille. Kuntasektorille on sijoittunut 14,9
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% naisista. Miehistä yliopiston jälkeen eniten on sijoittunut ammattikorkeakouluihin (19,0 %) ja valtiolle (14,3 %). Sosiaali- ja
terveysministeriön sektorilla on eniten tohtoreita suhteessa koko
tutkimushenkilöstön määrään (Tohtorikoulutuksen kehittäminen 2006). Tämä tosin johtuu pitkälti siitä, että terveydenhuollon (lääketieteen ja hoitotieteen) alalla tohtorien tuotanto on erittäin runsasta.
Sosiaalityössä tarvetta tohtoreille on niin yliopistojen kuin
ammattikorkeakoulujen opetustyössä, sillä meneillään on akateemisten sukupolvenvaihdos. Yliopistojen virkarakenteesta
on viime vuosien tullut tohtoripainotteisempi, kun esimerkiksi lehtoraatteja on muutettu yliopistonlehtoraateiksi, joihin kelpoisuusvaatimuksena on suoritettu tohtorin tutkinto. Ammattikorkeakouluihin rekrytoidaan enenevissä määrin tohtoreita
alueelliseen tutkimustyöhön, opetukseen ja kansainvälisiin tehtäviin. Tällä hetkellä ammattikorkeakouluissa ei vielä työskentele kovin paljon väitelleitä henkilöitä, joten tohtoreita tarvitaan
jatkossa nykyistä enemmän. Sosiaalityön tohtorin tutkinnon suorittaneita työskentelee erityisesti tutkimuslaitosten (muun muassa Stakes, Kela, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Kuntoutusalan
tutkimus- ja kehittämiskeskus), ministeriöiden, lääninhallitusten, järjestöjen ja sosiaalialan osaamiskeskusten tehtävissä. Kuntien johtavina sosiaalityöntekijöinä, sosiaalitoimen päällikköinä
ja sosiaalijohtajina työskentelee yhä enemmän tohtoreita. Kansainvälinen yhteistyö lisää suomalaisten sosiaalialan asiantuntijoiden kysyntää myös ulkomailla. Kaiken kaikkiaan voidaan
perustellusti arvioida, että sosiaalityön tohtoreiden tarve on nykyisellään noin 20 tohtoria vuodessa. Tohtoreiden tarve vuonna 2010 on noin 30 uutta tohtoria vuodessa. Tohtoreita tarvitaan
eniten opetus- ja tutkimustyössä julkisella sektorilla sekä hallinnossa, mutta kasvavassa määrin myös elinkeinoelämässä. Erityisesti yksityisten sosiaalipalveluiden tuotanto ja kilpailuttaminen
sekä informaatioteknologiaan kytköksissä olevat uudistukset lisäävät tutkimukseen perustuvan tiedon sekä alalta väitelleiden
tohtoreiden tarvetta. Sosiaalityöstä väitelleiden henkilöiden vahvuus on sellaisissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tutkimuksen ja
käytännön yhdistämistä sekä näkemystä sosiaalialan palvelujärjestelmästä ja sen toiminnasta.
Ammattimaisen tutkijanuran muotoutumista yliopiston sisällä voidaan edistää yliopistojen virkarakennetta kehittämäl-
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lä, jolloin tohtorin tutkinnon jälkeen tapahtuva pätevöityminen
ammattitutkijaksi mahdollistuu (Tohtorikoulutuksen kehittäminen 2006, 55). Sosiaalityön alalla pitäisi pyrkiä lisäämään post
doctoral -tutkijoiden rekrytoimismahdollisuuksia. Post doctoral
-hankkeiden rahoituksessa kannattaisi kehittää tutkimusyhteistyötä ja yhteistyömalleja sosiaalityön käytännön kentän kanssa.
Jo olemassa olevat rakenteet ja käytännöt, kuten osaamiskeskusyhteistyö, voisivat toimia jatkokehittelyn perustana. Sosiaalityön
koulutuksessa ja tutkimuksessa välittyvän monenlaisen osaamisen siirtäminen ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus ovat alamme ydinaluetta10. Sosiaalityössä on kehitetty uudenlaisia ja innovatiivisia korkeakoulujen sektorirajatkin ylittäviä ja yhdessä
muiden välittäjäorganisaatioiden muodostamia yhteenliittymiä,
joissa sekä koulutuksen että tutkimuksen syventäminen mahdollistuu.

Tohtorikoulutuskartoituksen tavoitteet ja aineisto
Syksyllä 2005 SOSNETin johtoryhmässä päätettiin jatkokoulutuksen tutkintorakenneuudistuksen koordinaatiohankkeen
painopistealueista. Hankkeen tehtäviksi määriteltiin: 1) sosiaalityön jatkokoulutuksen, erityisesti tohtorikoulutuksen, suunnittelu ja koordinointi, ja 2) peruskoulutusta koskevien uudistusten
ensimmäisen siirtymävuoden seuranta ja läpivieminen. Lopputuotokseksi määriteltiin ehdotus jatkokoulutuksen kehittämishankkeesta ja -ideoista sosiaalityön tutkimusohjelmaksi.
Sosiaalityön jatkokoulutuksen nykytilaa laitoksittain ja valtakunnallisesti on jäsennetty: 1) tohtorikoulutuksesta vastaavien henkilöiden haastatteluilla, 2) jatkokoulutusta koskevalla kyselyllä, 3) jatko-opiskelijoille suunnatulla sähköisellä kyselyllä
(N=49), 4) Jatkis-ryhmän tapaamisissa käydyillä keskusteluilla, sekä 5) tämänhetkistä korkeakoulu- ja tiedepoliittista keskustelua koskevalla materiaalilla. Jatkokoulutuksesta vastaavien
henkilöiden haastatteluissa tärkeänä aiheena oli myös sosiaalityön tutkimuksen nykytila, kehittämissuunnitelmat ja -haasteet.
Hankkeen tutkija on osallistunut myös SOSNETin tutkijakoulun
10

Sosiaalityön ajankohtaisista sisällöllisistä keskusteluista lisää esim. Karjalainen, Pekka & Sarvimäki, Pirjo toim. (2005) ja Sosiaalityö hyvinvointipolitiikan välineenä -artikkelikokoelma (2004).
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kokouksiin, Helsingin yliopistossa järjestettyihin Bologna-prosessin kolmatta sykliä koskeviin keskustelutilaisuuksiin ja yhteiskuntatieteellisen alan koordinaatioryhmän keskusteluihin.
Sosiaalityön jatkokoulutus ja tutkimus liittyvät läheisesti toisiinsa, joten niiden kehittämistyö tulee nähdä yhtä aikaa tapahtuvana.
SOSNETin johtoryhmässä päätettiin tehdä kartoitus sosiaalityön jatkokoulutuksen, erityisesti tohtorikoulutuksen nykytilasta. Sovittiin, että koordinaatiohankkeen tutkija keskustelee
kaikkien sosiaalityön yksiköiden tohtorikoulutuksesta vastaavien professoreiden kanssa. Keskustelut toteutettiin marraskuun
2005 ja tammikuun 2006 välisenä aikana ja niihin osallistuivat
seuraavat henkilöt:
Helsingin yliopisto

professori Mirja Satka

Jyväskylän yliopisto

professori Mikko Mäntysaari,
assistentti Johanna Kiili

Kuopion yliopisto

professori Juha Hämäläinen

Kuopion yliopisto

professori Pauli Niemelä

Lapin yliopisto

professori Anneli Pohjola

Tampereen yliopisto

professorit Hannele Forsberg,
Kirsi Juhila, Tarja Pösö ja Kyösti Raunio

Turun yliopisto

professorit Katja Forssén ja Leo Nyqvist

Keskustelujen sisällöllisinä teemoina olivat jatko-opiskelijaksi valikoitumisen prosessi (rekrytointikanavat, valintakriteerit
ja menettelytavat, erikoistumiskoulutus, rahoituskuviot valintavaiheessa), jatkokoulutuksen organisointi laitostasolla (työskentelytavat, ohjausresurssit, opinnäytteiden tarkastusprosessi,
jatko-opintojen etenemisen seuranta), jatkotutkintojen sisältökysymykset ja pedagoginen kehittäminen (tutkintovaatimukset,
opetussuunnitelmat, työelämävalmiudet tohtorin tutkinnossa),
jatkokoulutuksen laatukysymykset (laadunvarmistuskäytännöt),
kansainvälistyminen ja liikkuvuus (ulkomaisten jatko-opiskelijoiden rekrytointi, yhteistutkintosuunnitelmat, tutkija- ja opettajavaihdot), tutkimushankkeet ja -ryhmät (laitoksen ja sosiaalityön oppiaineen omat), sosiaalityön tutkimuksen tulevaisuuden
haasteet ja toiveet sosiaalityön jatkokoulutuksen kehittämisen
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suhteen (jatkotutkintojen rakenne, sisältö, mitoitus, hyvät käytännöt jatkokoulutuksessa, toiveet kansallisen kehittämistyön
suhteen ja jatkokoulutuksen visio laitoksella). Joissakin keskusteluissa sivuttiin myös erikoistumiskoulutukseen liittyviä teemoja niiltä osin kuin se oli tohtorikoulutuksen nykytilan kartoituksen kannalta olennaista.
Jatkokoulutuskäytännöt ovat muotoutuneet laitoksilla eri
tavoin johtuen muun muassa opiskelijamääristä, opetusresursseista ja laitoksilla aiemmin muotoutuneista käytännöistä. Myös
tiedekunta- ja yliopistotasoisesti jatkokoulutuksen organisointi
vaihtelee. Esimerkiksi Lapin yliopistossa toimii koko yliopiston yhteinen tutkijakoulu ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa Tamcess järjestää tiedekuntatasoista
jatkokoulutusta. Yhteenveto laitosten jatkokoulutuskäytännöistä
ja tilanteesta on liitteenä 3.
Tarve sosiaalityön tohtorikoulutuksen nykytilan kartoittamiselle on ollut ilmeinen, koska vastaavaa valtakunnallista kartoitusta ei ole aikaisemmin tehty. Viime vuosina pääpaino on ollut erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen ja peruskoulutuksen
kehittämisessä, jolloin voimavaroja tohtorikoulutuksen kehittämiseen ei ole laitoksilla ollut. Valtakunnallinen tutkijakoulu on
ollut toiminnassa jo yli kymmenen vuotta ja tohtorikoulutuksen valtakunnallinen yhteistyö on rakennettu pitkälti sen varaan.
Tutkijakoulu onkin toiminut sisällöllisesti ja rakenteena hyvin.
Se on ollut tarpeellinen sosiaalityön tutkimuksen vahvistamisessa ja tutkimuksen tason nostamisessa. Sosiaalityön tohtoriopiskelijat ovat kuitenkin eri yhteyksissä esittäneet huoltaan siitä,
että tutkijakoulun ulkopuolelle jäävät ja usein oman työn ohella jatko-opintoja suorittavat ovat omalla laitoksella järjestettävän
jatkokoulutuksen varassa. Koska resursseja on mennyt paljon
muun sosiaalityön koulutuksen kehittämiseen ja tutkijakoulussa työskentelyyn, on perinteinen jatkokoulutus saattanut jäädä
taka-alalle.
Tämänhetkinen korkeakoulu- ja tiedepoliittinen keskustelu
ja periaatelinjaukset asettavat yliopistoille ulkoapäin suuntautuvia paineita. Sosiaalityön koulutuksen ja tutkimuksen vahvistaminen muiden yhteiskuntatieteiden rinnalla on vaatinut paljon
voimavaroja. Tehdyn työn ja saavutusten läpinäkyväksi tekeminen on tärkeää, jolloin myös sosiaalityön jatkokoulutukseen
kohdistuviin paineisiin voidaan paremmin vastata. Siksi keskus-
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telujen lisäksi päätettiin kerätä tietoja vuosina 1994–2005 valmistuneista sosiaalityön jatkotutkinnoista sekä jatkokoulutuksen
nykytilaa kuvaavista tunnusluvuista laitoksittain. Tiedot on syötetty tilasto-ohjelmaan (SPSS) ilman tunnistetietoja. Jatko-opiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia sosiaalityön tohtorikoulutuksesta päätettiin kerätä nimettömällä sähköisesti täytettävällä
lomakkeella.
Yhteiskuntatieteellisellä alalla jatkotutkinnot on pääsääntöisesti pisteytetty seuraavasti:
Taulukko 2. Jatkotutkintojen pisteytys yhteiskuntatieteellisellä alalla
ErikoistumiskouLisensiaatin Tohtorin
lutuksena suoritettutkinto
tutkinto
tava lisensiaatin
tutkinto
Tutkinnon
laajuus

120 op

150 op

240 op

Tutkielman
laajuus

40 op

90 op

180 op

Tohtorin tutkinnossa 180 opintopistettä koostuu väitöskirjasta ja
60 opintopistettä jatko-opinnoista. Tohtorikoulutuksen keskeisenä tavoitteena on tutkijan ja tutkimustehtävissä sekä vaativissa
asiantuntijatehtävissä toimimisen taitojen saavuttaminen: jatkoopintojen tulisi tukea tätä tavoitetta. Jatko-opinnot (60 op) voivat
koostua esimerkiksi seuraavasti:
- Tieteenfilosofia, metodologia- ja teoriaopinnot ja etiikka (24
op)
- Substanssiopinnot, johon kuuluvat jatko-opintojen alkuvaiheessa suoritettava kirjallisuuskuulustelu ja jatkokoulutusseminaarit (20 op)
- Muut jatko-opinnot (16 op), kuten sivuaineopinnot.
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4.3. Tohtorikoulutus laitoksittain
Yhteenvetona laitoskeskusteluista voidaan todeta, että tällä hetkellä sosiaalityön jatko-opiskelijoiksi hakeutuvien määrä vaihtelee laitoksittain ja hakijamäärä aaltoilee. Sosiaalityössä tohtorin tutkintoa suorittavia jatko-opiskelijoita oli vuonna 2005 noin
200, joista aktiivisesti opintojaan ja tutkimustaan työstävien
osuus on yli puolet. Jatkokoulutettavien määrät jakautuvat laitoksittain seuraavasti:
Taulukko 3. Jatkokoulutettavien määrä laitoksittain vuonna 2005
Tohtorikoulutettavat (aktiiviset)
Erikoistumiskoulutuksen
opiskelijat
YHTEENSÄ

HY

JY

KuY

LaY

TaY

TY

30

13

17

40

27

9

45

22

21

16

20

20

75

35

38

56

47

29

Kokopäiväisesti opiskelevia on 20–25, joten osa-aikaisesti ja
muun työn ohella jatkotutkintoa suorittavien osuus on suuri.
Jatko-opiskelijoiden joukko on heterogeeninen, joka on rikkaus, mutta samalla se asettaa haasteita jatkokoulutuksen organisoinnille käytännössä, sen kehittämiselle ja henkilökohtaisten
jatko-opintojen etenemisen tukemiselle tulevaisuudessa. Jatkokoulutuksen eri väylät on säilytettävä tulevaisuudessakin. Jatkoopintojen edistymistä seuraavat käytännöt vaihtelevat.
Jatko-opiskelijaksi valikoitumisen prosessi ja käytännöt
ovat rakentumassa. Yhteisenä kriteerinä on hyvä ja toteuttamiskelpoinen tutkimussuunnitelma, jossa hakija osoittaa tutkimuksellista suuntautuneisuuttaan. Ammatillinen lisensiaatin koulutus on muodostunut luontevaksi ja aidoksi osaksi sosiaalityön
jatkokoulutusta. Osa ammatillisesta lisensiaatin koulutuksesta
valmistuneista jatkaa tohtorikoulutuksessa. Tärkeäksi, ja mahdollisesti yhdessä pohdittavaksi, aiheeksi nousi sosiaalityön perustutkinto-opiskelijoiden tutkimuksellisen orientaation ja tutkijanuran houkuttelevuuden vahvistaminen tulevaisuudessa, jotta
hyvien jatko-opiskelijoiden rekrytointi mahdollistuu jatkossakin.
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Tiedekunta- ja laitostasoisen jatkokoulutuksen organisointi
käytännössä on muotoutunut eri tavoin. Esimerkiksi Tampereen
yliopistossa Tamcess järjestää yhteistä jatkokoulutusta koko tiedekunnalle ja Lapin yliopistossa toimii koko yliopiston yhteinen
tutkijakoulu, joka järjestää erityisesti metodiopetusta. Laitoksilla on erilaisia hyväksi todettuja käytäntöjä jatkokoulutuksen järjestämisessä, joskin myös kehittämistarpeita tunnistetaan. Laitostasoista käytännöistä yhteistä ovat jatkokoulutusseminaarit.
Niiden lisäksi joillakin laitoksilla kokoontuu substanssiltaan temaattisesti erilaistuneita pien- tai tutkimusryhmiä, joista jatkoopiskelijat antoivat erittäin hyvää palautetta. Tarvetta on myös
metodisesti erilaistuneisiin ryhmiin.
Ohjauskysymykset ja -resurssit vaihtelevat myös laitoksittain. Yleisesti toivottiin oppiaine-, laitos- ja yliopistorajojen
ylittävää, monitieteisyyteen ja useamman ohjaajan ohjaukseen
perustuvien ohjauskäytäntöjen kehittämistä. Tätä myös jatkoopiskelijat toivoivat. Hyvän ohjauksen periaatteita ja käytäntöjä, jotka sitovat sekä ohjaajia että jatko-opiskelijoita, olisi hyvä
koota kirjalliseksi ohjenuoraksi. Laatukysymyksiin liittyvä keskustelu ja käytännöt vaihtelevat laitoksittain, mutta laatua todettiin varmistettavan monessa eri jatkokoulutuksen vaiheessa kuten valinta- ja esitarkastusvaiheessa sekä ohjausprosesseissa.
Kansainvälistyminen on sosiaalityön perus- ja jatkokoulutuksen sekä tutkimuksen kehityksen näkökulmista olennaista. Jatko-opiskelijoiden kansainvälisen liikkuvuuden lisääminen on lähitulevaisuuden haaste. Opiskelijoita kannustetaan
osallistumaan kansainvälisiin konferensseihin ja julkaisemaan
kansainvälisillä foorumeilla. Jatkokoulutuksen kansainvälistäminen näkyy ulkomaalaisten jatko-opiskelijoiden määrän kasvussa. Esimerkiksi Lapin yliopistossa suorittaa tohtoritutkintoa
25 liettualaista opiskelijaa, joiden opetus tapahtuu käytännössä
Liettuassa. Kaikissa yksiköissä on kansainvälisiä verkostoja ja
niiden hyödyntäminen voisi olla nykyistä toimivampaa. Tohtorikoulutuksen kansainvälistymisen vahvistamiseksi tavoitteena on
nostaa ulkomaisten tohtorikoulutettavien osuus tutkijakouluissa
keskimäärin 20 prosenttiin vuoteen 2012 mennessä.
Valtakunnallinen erityisesti tohtorin tutkintoa suorittaville
sosiaalityön jatko-opiskelijoille suunnattu sähköisesti ja nimettömästi täytettävä kysely toteutettiin joulukuun 2005 ja tammikuun 2006 välisenä aikana. Kysely koostui 17 kysymyksestä,
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joista osa oli avokysymyksiä. Pyyntö kyselyn välittämiseksi sosiaalityön jatko-opiskelijoille lähetettiin sosiaalityön koulutusyksiköiden jatkokoulutuksesta vastaaville henkilöille. He levittivät viestiä jatko-opiskelijoille tarkoitetuilla sähköpostilistoilla.
Kyselyn vastaukset on syötetty tilasto-ohjelmaan (SPSS) lukuun
ottamatta avovastauksia, jotka analysoitiin sisällöllisesti.
Kyselyyn vastasi yhteensä 49 sosiaalityön jatko-opiskelijaa, joista 39 suorittaa tohtorin tutkintoa ja 10 lisensiaatin tutkintoa. Vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä samaansa ohjauksen
etenemiseen ja sen määrään, tosin hieman yli puolet vastaajista ilmoitti, että heidän jatko-opintonsa eivät ole edenneet suunnitelman mukaisesti. Hitaan etenemisen syinä opiskelijat pitivät
muun muassa sitä, että tutkimusprosessiin, kuten tutkimusaiheen ja teoreettisten valintojen kypsyttelyyn, lukemiseen ja aineiston analyysiin, on voinut kulua ennakoitua enemmän aikaa.
Muutama vastaaja on tunnistanut ohjaajien asenteellista suhtautumista tutkimusideaan. Tämä voi hidastaa tutkimusprosessia, varsinkin alkuvaihetta. Jatko-opiskelua hidastavina tekijöinä
mainittiin myös tutkijakouluryhmään liittyneet hankaluudet, rahoitusvaikeudet ja oman työn ohella opiskelu, ohjauksen ja jatkokoulutuksen vanhoillinen pedagogiikka ja kuulumattomuus
tutkijayhteisöön tai tutkimusryhmään. Enemmän tukea toivottiin itsevarmuuden ja tutkijan valmiuksien vahvistamiseen.
Jatkokoulutuksessa käytettävästä pedagogiikasta todettiin,
että aikuisopiskelijoiden tarpeita ja opiskelijoiden yksilöllisiä
tarpeita ei huomioida riittävästi. Jatkokoulutuksen sisällöistä
tieteenfilosofiaa, metodiopetusta, tietoa tutkimushankkeista tai
apurahamahdollisuuksista sekä jatko-opiskelijoille soveltuvasta
opetuksesta toivottiin enemmän. Laitos- ja oppiainerajoja toivottiin ylitettäväksi. Jatkokoulutusseminaareja toivottiin pidettäväksi useammin ja seminaarityöskentelyn teoreettista tasoa syvennettävän, vaikka jatkokoulutuksen todettiinkin pitävän mukana
ajankohtaisissa tieteellisissä keskusteluissa. Laitoksella toimivat
pienryhmät saivat hyvää palautetta. Useamman oppiaineen jatkokoulutuksen yhdistämistä samoihin seminaareihin esitettiin,
jotta aiheet monipuolistuisivat.
Ohjaajia toivottiin vähintään kaksi ja ohjaukselta systemaattisuutta ja jäntevyyttä. Ohjaajiksi halutaan myös muitakin kuin
professoreja. Opintojen etenemisen vaihetta voisi tiedustella
yliopiston taholta esimerkiksi kerran vuodessa ja ajanmukaisia
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henkilökohtaisia opintosuunnitelmia pyydettäviksi myös muilta
kuin tutkijakoulutettavilta. Oman laitoksen ulkopuolista ohjausta
kaivataan myös tutkijakoulun ulkopuolisille jatko-opiskelijoille.
Tutkijakoulu sai hyvää palautetta ohjaajien asiantuntevuudesta.
Pari- ja ryhmäohjaustilanteissa arvioitiin syntyvän keskustelua
enemmän kuin yksilökohtaisissa ohjaustilanteissa.
Jatkokoulutuksen kehittämiseen liittyvissä palautteissa todettiin, että toisten yliopiston tarjoamaan opetukseen osallistuminen olisi suotavaa. Suunnitelmallinen ja laaja-alainen tutkijakoulutyyppinen työskentelytapa olisi hyvä. Jatkokoulutuksen
jäsentämistä ja järjestämistä tutkimusaiheen tai -vaiheen sekä
metodisten valintojen mukaan toivottiin. Periaatteellisempana
teemana esille nostettiin jatkokoulutusoikeuden takaaminen tulevaisuudessakin pitkään työelämässä olleille, jotka tarvitsevat
tohtorin tutkintoa työssään. Tulostavoitteiden ja ulkoisten paineiden todettiin näkyvän kiusallisella tavalla, koska tavoitellaan
nuoria tohtoreita.
Rahoitusta konferensseihin ja täysipäiväisen rahoituksen
mahdollistaminen tietyksi ajaksi kaikille jatko-opiskelijoille olisi suotavaa. Nelivuotisten tutkijakoulurahoitusten todettiin olevan toimivia. Yhteisiä menettelytapoja ja jatkokoulutuskäytäntöjä tiedekuntien ja yliopistojen välille toivottiin. Myös Miten tästä
eteenpäin -foorumi olisi tarpeellinen, jossa voisi käydä kollegiaalista keskustelua tutkimuksen ja jatko-opintojen eri vaiheissa.

4.4. Sosiaalityön tutkimus
Ensimmäiset sosiaalityöhön liittyvät väitöskirjat valmistuivat
jo 1950-luvulla; Reino Salon Kunnallinen lastensuojelutyö sosiaalisen sopeutumisen kasvattajana (1956) ja Veikko Piiraisen Kylänkierrolta kunnalliskotiin. Savon ja Pohjois-Karjalan
vaivaishoitotoiminta vaivaishoidon murroskautena 1880-luvun
jälkipuoliskolla (1958). 1970-luvun puolivälissä tehdyssä sosiaalityöntekijäkyselyssä todettiin, että sosiaalialan ammattikirjallisuudesta on pulaa eikä olemassa oleva kirjallisuus vastannut
alan tarpeita. Tuolloin tutkimustoiminta oli erittäin vähäistä, ja
muun muassa Reino Salo pahoitteli vielä vuonna 1981 ilmestyneessä oppikirjassaan sosiaalityötä koskevan tutkimuksen niukkuutta. (Mutka 1998, 144).
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Tutkimustoiminta vilkastui jossain määrin 1980-luvulla, kun käytännön ja teorian yhteistyötä tukemaan perustettiin
opetussosiaalikeskuksia. Sosiaalihallitus alkoi järjestää systemaattisemmin valtakunnallisia kehittämishankkeita, ja kunnissa
virisi runsaasti omaa kehittämistoimintaa. Sosiaali- ja terveyshallituksesta muodostettiin Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja
kehittämiskeskus Stakes. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö perusti vuonna 1981 Sosiaalityön vuosikirjan paikkaamaan sosiaalityön ammattikäytäntöjä ja sen tietopohjaa käsittelevän julkaisun puutetta. Vuosikirja ilmestyi vuoteen 1988
saakka. (mt., 145). Vuonna 1990 ilmestyi Sosiaalipoliittisen yhdistyksen vuosikirjan sosiaalityön teemanumero (Mäntysaari
1990). Tämän jälkeen tärkein sosiaalityötä käsittelevä säännöllinen julkaisu on ollut tieteellinen aikakauslehti Janus vuodesta
1992 alkaen.
Sosiaalityön alkava akatemisoituminen sai aikaan sen, että
koko 1980-luvun ajan alan toimijoita puhuttivat kysymykset sosiaalityön tieteellistämisestä, tutkimuksesta ja tiedontuotannosta tai teorian ja käytännön suhteesta (Satka ym. 2003, 15). Tätä
on nimitetty sosiaalityökeskustelun kolmanneksi aalloksi, ja se
hautasi alleen 1970-luvulla vilkkaana käydyn ideologiakriittisen
keskustelun. Kolmannessa aallossa päädyttiin etsimään uutta sosiaalityön näkökulmaa, sosiaalityön omaa paradigmaa, sen tieteenteoreettista mallia tai sosiaalityön teoriaa. Laajinta tai Suomessa ainakin parhaiten tunnettua 1980-luvulla oli ruotsalainen
sosiaalityön tutkimusta koskeva kirjoittelu. (Kemppainen ym. ,
1998). Ruotsalaisen Harald Swednerin nimi nousee erityisesti
esiin useissa yhteyksissä, kun jäljitetään suomalaisen sosiaalityön tutkimuksen juuria (Mäntysaari 2005; Satka ym. 2005).
Pohjoismaisten sosiaalityöntekijäjärjestöjen ylläpitämä Nordiskt sosialt arbeid -lehti perustettiin vuonna 1982 ja se on ollut
siitä lähtien keskeinen sosiaalityön ammatillis-tieteellinen lehti,
joka nykyisin noudattaa myös tieteellistä referee-käytäntöä. Tärkeitä tutkimuskeskustelujen foorumeja ovat olleet myös tähän
ammattijärjestöjen yhteistyöhön liittyvät pohjoismaiset konferenssit. Toinen keskeinen pohjoismainen sosiaalityön tutkimuksen toimija on ollut FORSA, joka perustettiin Ruotsiin jo vuonna 1985, muihin Pohjoismaihin tosin vasta 1990-luvun lopussa.
Näiden löyhänä yhteenliittymänä on toiminut yhteistyöelin Forsa-Norden vuodesta 2000. Ainakin Suomessa on ollut jo aiem-
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min kiinnostusta erityisesti brittiläiseen tutkimukseen, ja saattaa
olla että EU-jäsenyyden myötä syntynyt eurooppalaisuuseetos
on jossain määrin heikentänyt pohjoismaisen yhteistyön merkitystä. (Mäntysaari 2005).
1990-luku oli monessa mielessä sosiaalityön koulutuksen ja
tutkimuksen vahvistumisen aikaa, ja se sisälsi myös sosiaalityön
tutkimuksen volyymin huikean kasvun. On todettu, että 1990-luvulla sosiaalityön tutkimuksia on julkaistu vähintään yhtä paljon
kuin aikaisemmin yhteensä (Kemppainen ym. 1998). Suurena
vaikuttavana tekijänä on luonnollisesti ollut sosiaalityön oman
tohtorikoulutuksen ja Sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen valtakunnallisen tutkijakoulun perustaminen. Tutkimuksen ekspansio
antoi aihetta oman tieteellisen seuran perustamiseen, ja Sosiaalityön tutkimuksen seura perustettiin vuonna 1998. Seuran ensimmäinen julkaisu, Sosiaalityön tutkimus (Karvinen ym. 2000)
julkaistiin jo vuonna 1999 englanniksi, koska tuolloin Suomessa järjestettiin mittava sosiaalityön eurooppalainen konferenssi. Seura otti järjestääkseen vuosittaiset valtakunnalliset sosiaalityön tutkimuksen päivät, ensimmäistä kertaa vuonna 1999.
Vuoden 2006 Sosiaalityön tutkimuksen päivät olivat samalla
pohjoismainen FORSA-konferenssi. Sosiaalityön kansainvälisten konferenssien järjestäminen on ollut Suomessa suuri ponnistus, mutta Suomi on kuitenkin vuorollaan isännöinyt sekä
pohjoismaisia että eurooppalaisia ja jopa kansainvälisiä sosiaalikorkeakoulu- ja sosiaalityöntekijäkonferensseja. Sosiaalityön
tutkimuksen seura on ryhtynyt julkaisemaan myös sosiaalityön
tutkimuksen vuosikirjaa, jonka ensimmäinen julkaisu Marginaalit ja sosiaalityö ilmestyi vuonna 2002 (Juhila ym. 2002).
Kansainvälisesti katsottuna suomalaisen sosiaalityön erityispiirre on ollut sen vahva suhde sosiaalipolitiikkaan. Sosiaalipolitiikan synty Suomessa ajoittuu sodanjälkeisiin vuosiin,
ja tuolloin sosiaalipolitiikka oli korostetun käytännönläheistä,
huomattavasti lähempänä sosiaalityötä kuin myöhemmin hyvinvointivaltion rakenteiden muotouduttua. Tämä näkyy selvästi varhaisten sosiaalipolitiikan suurmiesten tuotannossa, Heikki
Waris etunenässä. Tärkein sosiaalityön tutkimuksen kotimainen
tieteellisen julkaisemisen foorumi on perustamisestaan vuonna 1992 alkaen ollut sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti Janus. Vuonna 2004 Sosiaalityön tutkimuksen
seura tuli Sosiaalipoliittisen yhdistyksen rinnalle myös julkai-
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semaan ja omistamaan lehteä, joka tavallaan kuvaa sosiaalityön aseman tunnustamista tai ainakin tunnistamista myös akateemisen sosiaalipolitiikan piirissä. Sosiaalityön koulutuksen
saattaminen maisteritasoiseksi 1981 ja sosiaalityö- ja sosiaalipolitiikkaoppiaineiden itsenäistyminen erillisiksi tieteenaloiksi
1990-luvulla on vahvistanut sosiaalityön tutkimusta ja näiden
tieteenalojen aitoa, tasaveroista yhteistyötä.
1990-luku merkitsi paitsi sosiaalityön tutkimuksen määrällistä kasvua, myös sen painopisteen selkeää muuttumista. On
esitetty, että sosiaalityön tutkimuksen historiassa on löydettävissä muiden yhteiskuntatieteiden tavoin eriytyvä tai pirstoutuva suunta (Satka ym. 2003). Irtautuminen sosiaalipolitiikasta on
tuonut sosiaalityön tutkimukseen selkeitä painotuseroja, jotka
on nimetty mies- ja naisnäkökulmaiseksi tutkimukseksi (Meltti
2004). Laadullista, vuorovaikutukseen keskittyvää tutkimusotetta suosivaa tutkimuksellista lähestymistapaa, on kansainvälisten
vaikutteiden mukaan nimitetty ”kielelliseksi käänteeksi”, ja sen
on katsottu muuttaneen myös sosiaalityön tutkimuksen yhteiskuntasuhdetta (Satka ym. 2003). Tällöin tutkimuksen painopiste
siirtyi lähemmäs ihmisiä ja heidän arkeaan ja siten toi esiin paitsi
yhteiskunnallisten muutosten vaikutukset kansalaisten elämään,
myös heidän tapojaan selviytyä niistä (esim. Granfelt 1998).
Laadullisen tutkimuksen vahva painottuminen näkyy selvästi, kun tarkastellaan Suomessa tehtyjä sosiaalityön väitöskirjoja.
Kaksi kolmasosaa (67 %) vuosina 1982–2006 valmistuneista sosiaalityötä koskevista väitöskirjoista voidaan lukea kvalitatiivisiksi, kun kvantitatiivisia tutkimuksia on vain 15 %, menetelmiä yhdistäviä 3 % ja teoreettisia ainoastaan 2 %. (Mäntysaari
& Haaki 2006.) Ruotsissa toteutetuista väitöskirjoista puolet on
ollut kvalitatiivisia, ja siellä on ollut aistittavissa kvantitatiivisen
tutkimuksen noususuhdanne muun muassa arvioinnin ja kansainvälisten odotusten takia sekä evidence-based -politiikkaan
liittyen.
Tavallaan tässä heijastuu myös sosiaalityön ammatin liikkuminen sekä ”systeemin” että ”elämismaailman” alueilla, mikä
usein tulkitaan kaksijakoiseksi. Pääasiassa kvalitatiivinen–kvantitatiivinen ja realistinen–konstruktionistinen -akseleille tiivistyvä keskustelu liittyy olennaisesti sosiaalityön identiteettiin. Kyse
on yhteiskuntaan vaikuttamisesta, mutta millä tasolla, rakenteiden vai yksittäisten toimijoiden? (ks. Lorenz 2004.) Lorenz pai-
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nottaa, että sosiaalityön identiteetti ei löydy vain metodologisista ratkaisuista vaan siitä, että löydetään kytkentä sosiaalityön
epistemologisten kysymysten ja laajemman yhteiskuntateorian
välillä. Jotta sosiaalityön tutkimus voisi kehittyä yhteiskunnalliseksi ja poliittiseksi vaikuttajaksi, nämä dikotomiat olisi voitava ylittää (Williams & Popay 1999, 158). Tarvitaan uudenlaista
hyvinvointitutkimuksen mallia, joka huomioi sekä hyvinvointiriskien levinneisyyden yhteisössä että riskien merkityksen yksilölle (mt., 181).
Yhteistä sosiaalityön tutkimukselle on kuitenkin sen vahva
painottuminen käytäntöön, ja sen käytäntörelevanssin tai -validiteetin etsiminen (Roivainen 2006). Suomalaisen sosiaalityön
keskeisessä metodologisessa julkaisussa tuodaan vahvasti esiin
sosiaalityön tutkimuksen piirissä virinnyttä innostusta arkipäiväisten työ- ja elämänkäytäntöjen näkyväksi tekemiseen etsimällä ulkokohtaisen tulkinnan sijasta toimijoiden kokemuksen
ja toiminnan kautta ammattikäytäntöjen olemusta ja peruslogiikkaa (Karvinen 2000, 17). Tämä ei tietenkään ole uusi ajatus,
vaan sen eräänä ilmentymänä esiintyi jo 1980-luvun taloudellisessa noususuhdanteessa tutkivan sosiaalityön idea, ts. ajatus siitä, että sosiaalityöntekijät ryhtyisivät itse tutkimaan omaa
työtään. Mallin juurina olivat muiden muassa toisaalta toive sosiaalityön laadun kohentamisesta ammattikäytäntöjä tieteellistämällä, toisaalta sosiaalityöntekijäpulan synnyttämä tarve
työntekijöiden pätevyyden ja motivaation kasvattamiseen. (Rajavaara 1993; ks. myös Granfelt ym. 1993.) Rajavaara päätyy
artikkelissaan kuitenkin toteamaan, että tutkijasosiaalityöntekijöitä enemmän tarvitaan sosiaalityöntekijöiden ja tutkijoiden yhteistyötä, joka kunnioittaa molempien osapuolten tehtäviä ja asiantuntemusta (mt., 32).
Joka tapauksessa, sosiaalityön työprosessi on pitkälti rinnasteinen tutkimusprosessin kanssa kuten Pohjola (1999, 257) osoittaa. Erilaisten tiedon lajien tunnustaminen ja tiedontuottamisen
erilaisten kontekstien huomioiminen merkitsee tutkimuksen ja
tutkijakoulutuksen merkityksen lisääntymistä niin sosiaalityön
koulutuksessa kuin käytännön työssäkin (Karvinen-Niinikoski
2005b). Joan Orme (2006) toteaa, että sosiaalityön tutkimuksen
jännite syntyy siitä, että toisaalta tutkijoilta edellytetään normatiivisen tiedon tuottamista, toisaalta taas uudistavaa ja muutosta
luovaa tietoa, joka voi palvella käytännön sovelluksia mutta joka
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ei ole normatiivista ja ohjailevaa. Normatiivinen tieto palvelee
akateemisia, poliittisia ja/tai hallinnollisia intresseja, kun taas einormatiivinen tieto lisää käytännön työntekijöiden tietämystä ja
johtaa palveluiden kehittymiseen.
Karvinen-Niinikoski (2005a, 80) on hahmotellut tiedontuotannon ja asiantuntijuuden kehityssuuntia seuraavasti:
suljettu asiantuntijuus
Institutionalisoitunut
professionaalinen
perinne; empiristinen,
annettu käytännön- ja
kokemustieto, teknisrationaalinen sovellus

perinteinen
tiedontuotanto

Kriittinen professionaalisuus
ja tieteellinen
asiantuntijuus sekä
akateeminen tutkimusperinne

Tieto- ja näyttöperusteinen
uus-professionalismi; EBP
(evidence-based practice),
post-positivistinen suhde
käytäntöön

Toimintayhteyksissään
rakentuva, muutossuuntautunut
asiantuntijuus ja uutta luova,
orientoiva ja kumppanuutta
rakentava tiedontuotanto

kehittyvä
tiedontuotanto

avoin asiantuntijuus

Kuvio 2. Sosiaalityön tiedontuotannon ja asiantuntijuuden kehityssuuntia (Karvinen-Niinikoski 2005, 80)

Kussakin lähestymistavassa vaihtelevat käsitys tiedon luonteesta
ja sen tuottamisen tavoista, profession asiantuntija-asemasta ja
asiantuntijuuden perustasta. Kuvion oikea puoli kuvaa nykytilannetta, jossa näkyvät myös ajankohtaiset haasteet, myös sosiaalityön tutkimusta vahvasti leimaava evidence-based -orientoituneen tiedontuotannon leviäminen (mt., 80–81).

Perustutkimuksen problemaattisuus
Käytäntöpainotteisuuden vuoksi olisi houkuttelevaa määritellä
sosiaalityö soveltavaksi tieteeksi. Tällöin sen voidaan vakiintuneen määritelmän mukaisesti olettaa olevan ”omaperäistä uuden
tieteellisen tiedon etsintää, jossa tutkimustulosten odotetaan palvelevan jotain käytännön päämäärää” (Rolin ym. 2006, 7). Perinteisesti soveltavalta tutkimukselta on lupa odottaa myös teknisiä toimintasuosituksia, joista tosin sosiaalityön tutkimus on
jossain määrin pidättäytynyt. Käytäntösuhteesta katsotaan tulleen tähän mennessä olennainen osa sosiaalityön tieteenalan ra-
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kentamista, ja on myös ryhdytty puhumaan erikseen sosiaalityön
käytäntötutkimuksesta. Käytäntötutkimus on tutkimusta, jonka
ongelmanasettelu ja aihe liittyvät sosiaalityön käytäntöihin. Se
on korostetusti soveltavaa tutkimusta, joka pyrki palvelemaan
monia intressitahoja erikseen tai yhdessä. Käytäntötutkimukselle katsotaan ominaiseksi myös uudenlainen tiedonmuodostamiskulttuuri verrattuna perinteisiin sosiaalityön kulttuurisiin maailmoihin. (Satka ym. 2005, 10.)
Meltti (2004) esittää, että kun sosiaalityö nyt on irtautunut sosiaalipolitiikasta, se joutuu kilpailemaan koko yhteiskuntatieteellisen tutkimuskentän kanssa. Käytäntösuhteesta, jonka
Meltti nimeää ”konstitutiiviseksi”, saadaan sosiaalityön erottautumisen metodi. Konstitutiivinen käytäntösuhde tarkoittaa tutkimuksen ja käytännön symbioottista suhdetta, jolloin näiden
kahden toimintakentän toimintasäännöt muuttuvat ja kentät sulautuvat yhteen.
Sosiaalityön tutkimusta koskevissa artikkeleissa nostetaan
esiin myös sosiaalityön perustutkimuksen tarve ja mahdollisuus.
Perustutkimus määritellään tavallisesti maamme virallisessa tiedepolitiikassa OECD:n käsikirjan mukaisesti ”omaperäistä uuden tieteellisen tiedon etsintää, ilman ensisijaista pyrkimystä nimenomaisiin käytännöllisiin tavoitteisiin tai sovellutuksiin
(Niiniluoto 2002, 13). Toisaalta myös perustutkimuksen ainakin joillain aloilla voidaan odottaa palvelevan myös käytännön elämän päämääriä, joskin nämä päämäärät ovat tavallisesti
etäämmällä kuin soveltavassa tutkimuksessa. Soveltavan tutkimuksenkaan ei tarvitse orjallisesti palvella vain yhtä (ulkoapäin
asetettua) päämäärää, vaan se voi avata vaihtoehtoisia näkökulmia ja jättää tutkimuksen soveltajan päätettäväksi, miten tutkimuksen tuottamaa tietoa hyödynnetään. (Rolin ym. 2006, 7–8.)
Hannele Forsberg ja Kirsi Juhila (1999, 369) kuvaavat perustutkimukselliseksi lähestymistavaksi sosiaalityössä sellaista
tutkimusta, joka ei ryhdy tuomariksi tai anna toimintasuosituksia vaan tekee sosiaalityön arkea näkyväksi. Perustutkimuksessa
”pyritään tavoittamaan sosiaalityön käytäntöjen peruslogiikkaa
ja olemusta alan toimijoiden kokemuksien ja toiminnan prosesseissa” ulkokohtaisen kuvailun ja selittämisen sijasta (Karvinen
1999, 384). Janus-lehden sosiaalityön tutkimuksen teemanumerossa vuonna 1999 keskustelua käytiin mainitun perustutkimuksellisen lähestymistavan ja ns. näyttöön perustuvien työmene-

71

telmien (eikä siis soveltavan tutkimuksen) suhteesta. Näyttöön
perustuvia työmenetelmiä kohtaan on tunnettu vahvaa epäluuloa niin Britanniassa (esim. Butler & Pugh 2004) kuin Ruotsissakin (esim. Bergmark & Lundström 2006), vaikka sinänsä kukaan tuskin haluaa kyseenalaistaa tiedon ja tietoon perustuvan
sosiaalityön merkitystä. Joka tapauksessa on ilmeistä, että perustutkimuksen käsitteestä ja sen sisällöstä pitää käydä enemmän keskustelua.

Tutkimuksen kohdentuminen
Väitöskirjojen otsikoiden perusteella näyttää eniten tutkitun sosiaalityön asiakkuutta ja asiakasryhmiä, toisaalta hyvin edustettuina ovat myös sosiaalityön ammatti ja ammatilliset käytännöt
ja menetelmät. Sosiaalityön tehtäväalueista lastensuojelu painottuu eniten, vanhukset ja päihdeasiat ovat esillä taas hyvin rajoitetusti. Toimeentulotukeen liittyvää tutkimusta ei juuri ole. (Mäntysaari & Haaki 2006.) Samoin aikuissosiaalityö on jäänyt osin
lastensuojelun varjoon (Mäntysaari 2006), joskin monissa marginalisaatioon liittyvissä tutkimuksissa sivutaan aikuissosiaalityön kysymyksiä, kuten työttömyyttä, asunnottomuutta, mielenterveysongelmia, väkivaltaa, rikollisuutta ja päihdekysymyksiä.
Tutkimuksen yksipuolistumisesta on varoiteltu muun muassa
Ruotsissa (Dellgran & Höjer 2003). On kuitenkin huomattava,
että esimerkiksi lastensuojeluun liittyvä tutkimus on Suomessa
erittäin korkeatasoista. Perin vähäisin resurssein tehtävä tutkimus ei tietenkään kykene vastaamaan kaikkiin mahdollisiin tarpeisiin. Kokonaisuutena sosiaalityön tutkimuksen voimavarat
ovat erittäin vähäiset verrattuna lääketieteen tai hoitotieteen tutkimuksen resursseihin.
Sosiaalityön tutkimuksen pääalueita on hahmoteltu seuraavasti (Kemppainen ym. 1998, 34):
- sosiaalityön toimintaympäristöjen ja sosiaalisten ongelmien sekä näiden muutoksen tutkimus sosiaalityön näkökulmasta
- sosiaalityön historiaa, oppihistoriaa ja yhteiskunnallista
funktiota koskeva tutkimus
- sosiaalityön sisällön, ammatillisten prosessien ja interventioiden tutkimus
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- sosiaalityön asiakkuustutkimus
- sosiaalityön ammatillisia toimijoita, sosiaalityöntekijöitä
koskeva tutkimus.
Luettelo vaikuttaa sinänsä melko kattavalta, ja jossain määrin
tutkimus varmaan liikkuu kaikilla näillä alueilla. Näyttää kuitenkin siltä, että on olemassa ainakin kaksi hyvin keskeistä aluetta,
joilla tutkimustoimintaa olisi vahvasti tehostettava. Ensimmäinen liittyy sosiaalityön organisointiin ja sen organisaatioihin.
Sosiaalityössä on käynnissä koko ajan valtakunnallisia ja paikallisia kehittämishankkeita, ja etenkin enemmän tai vähemmän talouden ehdoilla tapahtuvia organisaatiouudistuksia, mutta sosiaalityön organisaatiokriittinen tutkimus näyttää kuitenkin kovin
vähäiseltä. Toisena alueena hahmottuvat taas sosiaalityön kohdeongelmia käsittelevät, myös kvantitatiivisia aineistoja hyödyntävät laajat tutkimukset11.
Suhteutettuna sosiaalityön ja -alan yhteiskunnalliseen merkitykseen sosiaalityön tutkimuksen volyymin ja painoarvon pitäisi olla nykyistä huomattavasti suurempi. Suomen sosiaalimenot olivat Stakesin tilastojen mukaan vuonna 2004 40,6 miljardia
euroa. Sosiaalityöhön suoraan liittyviä menoja ei ole erikseen tilastoitu, mutta ainakin kohtiin ”muu sosiaaliturva” (811 miljoonaa euroa), ”perhe ja lapset” (4 495 miljoonaa euroa), ”vanhuus”
(13 068 miljoonaa euroa) ja ”toimintarajoittuneisuus” (5 178
miljoonaa euroa) sisältyvistä menoista suuri osa voidaan liittää
sosiaalityöhön ja päätyä huomattavaan summaan, vaikka luvuissa ovat mukana sekä palvelut että rahana maksetut etuudet. Toimeentulotuen asiakkaina oli vuonna 2004 401 031 henkilöä eli
251 017 kotitaloutta, mikä tarkoittaa sitä että 7,7 % maan väestöstä sai toimeentulotukea. Kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli
vuonna 2005 15 160 lasta ja nuorta, ja avohuollon piirissä taas
oli 59 101 lasta ja nuorta.
Ongelmana sosiaali- ja yhteiskuntatieteissä on nimenomaan
ulkopuolisen rahoituksen niukkuus verrattuna moniin muihin
tieteisiin. Sosiaalityön tutkijakoulussa on vain 6 paikkaa, vaikka
alan yhteiskunnallinen merkitys mitattuna työntekijämäärillä tai
budjetin menoerinä on erittäin huomattava. Tilannetta huonontaa
11

Tosin mm. Turun ja Helsingin yliopistot ovat kunnostautuneet nimenomaan
tällä kvantitatiivisen tutkimuksen alueella. Oma ja vielä paljolti tutkimaton
lukunsa on arviointitutkimuksen ekspansio sosiaalityön alalla.
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vielä rahoituksen hakijoiden runsaus, sillä Suomi on pieni toiminta-alue. Rahoituksen niukkuus on merkittävin yksittäinen tekijä, joka heikentää mahdollisuuksia niin sosiaalityön tutkimuksen kuin jatkokoulutuksenkin systemaattiseen kehittämiseen.
Lamanjälkeisessä Suomessa on meneillään vahva trendi, jossa sosiaalisilla ongelmilla on taipumuksena yksilöllistyä
(Murto 2005; Juhila 2006), ja sosiaalityön tutkimuksella voisi
olla tähän kriittistä sanottavaa. Tosin tutkimuksen laadullinen
käänne toimii tässä ainakin jossain määrin ongelmien yksilöitymisen vastavoimana osoittaessaan, millaisiin kohtaloihin ihmisryhmät voivat ajautua rakenteellisten tekijöiden ja yhteiskunnan muutoksen vuoksi. Kansainvälistä keskustelua analysoineet
Karvinen-Niinikoski & Meltti (2003) toteavat, että vaikka useat ammatin kehittämisen tavoitteet näyttävät toteutuneen, sosiaalityön mahdollisuudet toimia tietoisena yhteiskunnallis-poliittisena vaikuttajana ovat hupenemassa johtuen sosiaalityön
toimintamallien ja -puitteiden ja poliittis-ideologisen ilmapiirin
radikaalista muuttumisesta 1990-luvulla. Tutkimuksen kannalta
taas on huomattava, että yhteiskunnallisten rakenteiden näkyviksi tekemiseen tarvitaan teorioita, eikä induktiivisella lähestymistavalla kyetä riittävän selkeästi kuvaamaan yhteiskunnan keskeisiä aspekteja (Mäntysaari 2006b, 149).
Sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen tutkimusta katsastavassa
artikkelissaan professori Nick Gould (2006,115) esittelee mallia
tai oikeastaan typologiaa, jonka avulla voidaan analysoida tutkimusta ja sen mahdollisia puutteita. Typologia pyrkii yhdistämään tutkimuksen keskeiset ulottuvuudet yhdeksi analyysikehikoksi.
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yleinen

merkitys
(kvalitatiivinen)

mitkä ovat tehokkaiden palvelujen
organisatoriset ja poliittiset puitteet?

millaiset sosiaaliset olosuhteet (tai
ehdot) liittyvät erilaisiin palvelujen
käyttäjien, työntekijöiden tai
yhteisöjen ongelmiin?

millaisia ovat palvelujen käyttäjien
ja tarjoajien tuottamat merkitykset
ja kokemukset?

mitkä interventiot ovat tehokkaita
palvelujen käyttäjien ja niiden
tarjoajien kannalta?

mittaus
(kvantitatiivinen)

yksilöllinen

Kuvio 3. Tiedon ulottuvuudet ja ideaalityyppiset kysymykset (Gould
2006, 115)

Kuviossa on neljä kvadranttia, joista ensimmäinen (merkitys–
yleinen) käsittelee kysymyksiä, jotka kuvaavat organisatorisia
tai poliittisia konteksteja. Kyse voi olla esimerkiksi organisaatiota koskevasta tapaustutkimuksesta. Toinen kvadrantti (mittaus–yleinen) lähenee epidemiologista tutkimusta, jonka tarkoituksena on selvittää muun muassa millaiset olosuhteet liittyvät
tiettyihin sosiaalisten ongelmien riskeihin. Kolmas kvadrantti
(mittaus–yksilöllinen) pitää sisällään esimerkiksi elämänlaatuun
liittyvät tutkimukset, mutta myös työmenetelmien vaikuttavuuteen liittyvät tutkimukset. Viimeisessä kvadrantissa (merkitys–
yksilöllinen) käsitellään työntekijöiden ja asiakkaiden kokemuksia ja heidän tuottamiaan merkityksiä sekä muun muassa
heidän vuorovaikutustaan ammattikäytäntöjen muotoutumisessa. Gould pyrkii rakentamaan jatkumoa kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen, yksilöllisen ja yleisen välille eikä typologia ole millään tavalla hierarkkinen.
Tutkimusten luokittelussa Gouldin mallia voi soveltaa myös
kriittisesti. Esimerkiksi sosiaalityön laadullista tutkimusta kritisoidaan siitä, että se liikkuu vain yksilöllisten ja subjektiivisten
merkitysten tasolla. Kuitenkin näissä tutkimuksissa on myös linja yksityisestä yleiseen kyseisellä ”merkitys–yleinen” -ulottuvuudella. Esimerkki viimeaikaisesta sosiaalityön tutkimuksesta
näiden jännitteiden kentällä on Anna Metterin (2004) tutkimus
hyvinvointivaltion kohtuuttomista tapauksista, jossa noustaan
elämismaailman tasosta rakenteellisiin johtopäätöksiin. Sosiaalityön tutkimuksessa käytäntöihin kiinnittyvä, yhteiskunnallista
toimijuutta tarkasteleva näkökulma edustaa sille ominta ”bot-
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tom-up” -strategiaa.
Hieman samankaltaisen jatkumon esittävät Williams & Popay (1999, 179–183) hahmotellessaan mallia hyvinvointitutkimukselle. Heidän analyyttisessa viitekehyksessään on myös
neljä (käsitteellistä) tasoa: yksilö (subjektiviteetti, identiteetti,
sosiaalinen asema, toimijuus), riskien ja mahdollisuuksien sosiaalinen topografia (riskien, mahdollisuuksien ja resurssien merkitys ja jakautuminen), politiikan muotoilun ja toimeenpanon
diskursiivinen konteksti (hyvinvoinnin poliittiset diskurssit, professonaaliset ja tieteelliset diskurssit, paikalliset, kansalliset ja
kansainväliset diskurssit) sekä sosiaalisen ja taloudellisen muutoksen laajempi dynamiikka (globalisaatio, demografiset muutokset, kansallisvaltion rajat jne.). Kullakin alueella voidaan
käyttää sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista metodologiaa, ja
kirjoittajat painottavat että tärkeintä olisi käyttää eri menetelmien sopivia yhdistelmiä ja löytää uusia metodologisia, teoreettisia
ja käsitteellisiä lähestymistapoja.
Olisi kiinnostavaa analysoida suomalaista sosiaalityön tutkimusta esimerkiksi Gouldin ja Williams & Popayn typologioiden avulla. Pinnallisesti katsoen näyttäisi siltä, että kvadrantti merkitys–yksilöllinen on aika dominoivassa asemassa ja että
jossain määrin tehdään mittaus–yksilöllinen -akselille asettuvaa
tutkimusta, yleisen alueelle sijoittuvan tutkimuksen jäädessä vähemmälle. Sekä Gouldilla että Williams & Popaylla on kuitenkin
myös vahva viesti sosiaalityössä tarvittavien, ei-kahtiajakavien
jatkumoiden suuntaan. Sosiaalityössä yksilöä ja yhteiskuntaa ei
voi erottaa toisistaan, vaan niitä on syytä tutkimuksellisesti tarkastella rakentumisen prosesseissaan sosiaalisina käytäntöinä.

Sosiaalityön tutkimuksen vastaanotto
Suomessa tutkimus tavoittaa käytännön sosiaalityöntekijät kohtuullisen hyvin suhteessa vaikkapa Ruotsiin (ks. Bergmark &
Lundström 2002). Konstikas sosiaalityö -tutkimuksessa (ks.
Karvinen-Niinikoski ym. 2005) lähes puolet (45,6 %) vastaajista
oli täysin samaa mieltä siitä, että tutkimus auttaa asioiden jäsentämisessä. 46,5 % vastaajista oli lisäksi väitteen kanssa jokseenkin samaa mieltä. Vastaavasti 25 % oli täysin eri mieltä ja 50,8
% jokseenkin eri mieltä siitä, että tutkimus ei ole tekemisissä to-
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dellisuuden kanssa. Kolme neljäsosaa vastaajista (21,4 % samaa
mieltä ja 53 % jokseenkin samaa mieltä) oli sitä mieltä siitä, että
tutkimuksesta saa uusia ideoita työhön. 82 % vastaajista piti yhteistyötä yliopiston kanssa tärkeänä. Vastaajajoukon sisäisiä eroja tarkasteltaessa käy ilmi, että maaseutumaisissa kunnissa väitteisiin suhtauduttiin muita kuntatyyppejä epäilevämmin. Tämä
selittyy sillä, että maaseutumaisissa kunnissa työskentelee suhteessa enemmän nuoria, 1970-luvulla syntyneitä ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita vastaajia, jotka iän ja ylimmän
sosiaalialalla suoritetun tutkinnon mukaan suoritetussa tarkastelussa suhtautuivat tutkimukseen skeptisemmin. Myös asetuksen
mukaisen pätevyyden omaavat ja pidemmän kokemuksen sosiaalialalla omaavat ovat tutkimukselle huomattavasti suopeampia.

Tutkimuksen julkisuus
Tutkimuksen volyymin kasvun myötä myös tutkimustulosten
saattaminen loppukäyttäjien eli sosiaalityöntekijöiden keskuuteen tulee luonnollisesti entistä merkittävämmäksi. Tähänkin on
kiinnitetty huomiota: sosiaalityöntekijöiden ammattijärjestö Talentia on julkaissut jo muutamien vuosien ajan kaikille jäsenille
toimitettavan lehtensä mukana kerran vuodessa sosiaalityön tutkimusta esittelevän liitteen yhteistyössä Sosiaalityön tutkimuksen seuran kanssa. Januksen muuttuminen myös Sosiaalityön
tutkimuksen seuran jäsenlehdeksi on varmasti tuonut sille lisää
lukijoita sosiaalityön piiristä, olkoonkin että seuran jäsenmäärä on kovin pieni verrattuna ammatissa toimivien sosiaalityöntekijöiden määrään. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirjat, osaamiskeskusten ja esimerkiksi Stakesin julkaisut ja jossain määrin
myös Nordisk Socialt Arbeid -lehti tekevät osaltaan sosiaalityön tutkimusta tunnetuksi. Varsinaisena huolena ei olekaan tutkimustulosten levittäminen sosiaalityöntekijöiden keskuuteen,
vaan niiden saattaminen ns. suuren yleisön tietoon, osaksi ajankohtaista yhteiskunnallista keskustelua ja luonnollisesti päätöksentekoa. Kärjistäen voidaan sanoa, että esimerkiksi huostaanottoihin liittyvissä kiistakysymyksissä sosiaalityön kriitikot käyvät
keskustelua sanomalehtien mielipidepalstoilla, sosiaalityön tekijät ja tutkijat taas keskinäisissä keskusteluissaan jos niissäkään.
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Toinen sosiaalityön tutkimukselle ongelmallinen asia on
akateemisen tulosohjauskulttuurin suorastaan elinehdoksi nostama kansainvälistyminen ja kansainvälinen julkaiseminen. Ulkomaisia tietokantoja selatessa havaitsee, että suomalaisten tutkijoiden edustus kansainvälisissä julkaisussa voisi varmasti olla
suurempikin. Kansainvälistä yleisöä ajatellen englanniksi väitelleitä on hyvin harvassa, joskin sekä englanniksi väitteleminen
että kansainvälisten artikkelien kirjoittaminen on jatkuvasti lisääntynyt tutkimuksen muutenkin vahvistuessa. Toisaalta suomalainen sosiaalityö löytää käytäntörelevanssinsa nimenomaan
suomalaisten lukijoiden keskuudesta, ja englanniksi julkaiseminen saattaa sulkea ulkopuolelle suuren osan kotimaisesta yleisöstä.
Toinen tapa tehdä suomalaista sosiaalityön tutkimusta julki
kansainvälisillä areenoilla voisi olla osallistuminen kansainvälisiin tai edes pohjoismaisiin vertailututkimuksiin. Viime vuosina
on näissä tehty merkittäviä avauksia. Tutkimuksen organisoinnin kannalta mahdollisia kehittämissuuntia ovat entistä laajempi
osallistuminen myös kotimaisiin, temaattisiin ja monitieteisiin
tutkijaryhmiin tai tutkimusohjelmiin. On kuitenkin selvää, että
kaivataan tuntuvaa lisäpanostusta tutkimustiedon levitykseen
ja parhaimpaan tietoon perustuvien käytäntöjen edistämiseen.
Tässä muun muassa sosiaalialan osaamiskeskukset ja kehittämisyksiköt sekä Stakes ovat keskeisessä asemassa. Suuri askel
suomalaisen sosiaalialan tiedon saatavuuden nostamisessa kansainväliselle tasolle on ollut alan yhteisen portaalin (www.sosiaaliportti.fi) perustaminen Stakesiin.

Sosiaalityön tutkimuksen arviointi
Sosiaalityön tutkimusta on arvioitu ainakin Kuopion (2001),
Tampereen (2004), Helsingin (2005) ja Jyväskylän (2005) yliopistoissa, joskin arvioinnit on tehty pääosin laitoksittain eikä
oppiaineittain. Näissä arvioinneissa on kiinnitetty huomiota
muun muassa siihen, että tutkimus on tietyillä alueilla kansainvälisesti katsoen korkeatasoista, vaikka kansainvälistä vertailua
toivotaan lisättäväksi kotimaisen tutkimuksen rinnalla. Kansallisesti merkittäviä ja kiinnostavia tutkimushankkeita toivottiin
vietäväksi myös kansainvälisiin julkaisuihin. Sosiaalityön tut-
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kimusta on pidetty myös voimakkaassa kehitysvaiheessa olevana ja muun muassa tiedon välittämiseen ja erilaiseen opetuksen
ja käytännön yhdistämiseen tähtäävät kokeilut ovat saaneet kiitosta. Ylipäänsä toivotaan edelleen terävämpää tutkimuksen fokusoitumista, kansainvälistymistä ja yhteistyön lisäämistä yli
tiederajojen.
Sosiaalityön tutkimuksen keskeisen toimijan, SOSNETin
koordinoiman tutkijakoulun saama kokonaisarviointi oli erinomainen. Myös toiminta- ja resurssisuunnitelma vuosille 2007–
2011 arvioitiin erinomaiseksi.

4.5. Laitosten tutkimusta koskevat kehittämisideat
Sosiaalityön opetus- ja tutkimushenkilökunnan kanssa käydyissä laitoskohtaisissa keskusteluissa esitettiin runsaasti sosiaalityön tutkimusta ja sen tulevaisuuden suuntia koskevia ajatuksia
ja ideoita:

Sosiaalityön tutkimukselliset haasteet
Sosiaalityön teoreettisen perustan lisäksi tutkimukselliset haasteet liittyvät moniin teemoihin, kuten perustutkimuksen, kohdeongelmien ja -ilmiöiden, sosiaalityön ammatillisen toiminnan
perussisältöjen ja käytäntöjen, vuorovaikutuksen prosessien,
sosiaalipalveluiden, toimintaympäristöissä ja elinolosuhteissa
tapahtuvien muutosten ja kansainvälistymiseen liittyvien ilmiöiden tutkimukseen. Näistä teemoista voidaan muotoilla laajempia kokonaisuuksia sosiaalityön tutkimuksen suuntaamiseksi.
Perustutkimuksen käsite on sosiaalityössä jossain määrin muotoutumaton, mutta keskusteluissa siihen on liitetty teemoina historiallinen–aikalaisanalyyttinen tutkimus, huono-osaisuuden
tutkimus ja menetelmiä kehittävä käytäntötutkimus. Kyse on siis
sosiaalityön toimintaympäristöjen (laajasti ymmärrettynä), kohdeilmiöiden ja ammatillisen toiminnan tutkimuksesta.
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Sosiaalityön tieteenteoreettinen perusta
Tärkeänä pidettiin sitä, että sosiaalityön tutkimuksessa käytettävää ja kehitettävää tieteenteoreettista perustaa ei dogmatisoida,
vaan keskustelua voi ja pitää käydä eri suuntausten sovellutuksista sosiaalityöhön. Tutkimuksessa ei ole syytä sitoutua tiettyyn
tieteenteoreettiseen suuntaukseen. Tämä korostuu esimerkiksi
väitöstutkimusten ohjauksessa. Esimerkkinä mainitaan myös,
että selittämistä tulisi pohtia sosiaalityön tutkimuksessa enemmän. Kaiken kaikkiaan sosiaalityön tutkimuksen ontologinen ja
epistemologinen monipuolisuus nähdään tärkeänä ja yhteinen
keskustelu sosiaalityön tutkimuksen paradigmoista koetaan tarpeelliseksi. Laitoksilla on kiinnitetty erityisesti huomiota siihen,
että sosiaalityössä tarvitaan samanaikaisena ja -arvoisena tehtävää mikro- ja makrotasoille paikantuvaa tutkimusta.
Myös metodisesti sosiaalityön tutkimuksen toivotaan kehittyvän monipuolisempaan suuntaan. Erilaisten tutkimusotteiden kehittäminen ja erityisesti kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten
menetelmien yhdistäminen on tärkeää. Metodisia välineitä tarvittaisiin myös sosiaalityön vaikuttavuutta koskeviin kysymyksiin vastaamiseksi. Tutkimus joutuu yhä useammin vastaamaan
muun muassa kysymyksiin siitä, mitä sosiaalityön tutkimuksesta ja käytännöistä oikeastaan hyödytään? Interventiotutkimusta
ja arviointitutkimusta pitäisi tehdä nykyistä enemmän, ja niiden
avulla selvittää muun muassa muutokseen vaikuttavia tekijöitä
sekä sitä, millä ja miten tuloksia saadaan. Mallia sosiaalityön
tutkimuksen uusiin avauksiin voisi ottaa myös esimerkiksi terapiatutkimuksesta, jossa käytetään vertailuryhmiä.
Yhteistä keskustelua kaivataan myös sosiaalityöerityisistä
kysymyksistä. Sosiaalityön erityisyyttä on korostettu tutkimuksessa voimakkaasti, eikä siinä sinänsä ole mitään vikaa. Olisi
kuitenkin tarpeen miettiä myös toisin toimimisen mahdollisuutta, ja pyrkiä löytämään myös yhtymäkohtia muihin tieteenaloihin. Nykyisellään sosiaalityössä on paljon pieniin alueisiin kohdistuvaa tutkimusta, mutta rajapinnoille paikantuvaa tutkimusta
taas on huomattavasti vähemmän. Niinpä sosiaalityön tutkimuksessa kysymyksenasetteluja tulisi asettaa yleisemmin, esimerkiksi teoreettisesti, metodisesti ja metodologisesti.
Kokonaisuutta ajatellen olisi tarkasteltava muun muassa
tutkimuksessa käytettävää kieltä ja kykyä tematisoida sosiaali-

työn ilmiöitä nykyistä yleisemmälle ja poliittisemmalle tasolle.
Etenkin viimeksi mainittua on pidettävä tärkeänä, sillä jotta sosiaalityön tutkimus olisi poliittisesti kiinnostavaa, sen pitäisi tarkastella myös rakenteita, valtaa, vaikuttavuutta ja vaikuttamista.
Tutkimuksen edistämiseksi sosiaalityöhön pitäisi saada tutkimusohjelma, jossa tehtäisiin perustutkimusta sosiaalityön teorioista, menetelmistä sekä erilaisista rajapinnoista, jotka liittyvät
sosiaalityön ja sen lähitieteiden välimaastoon

Sosiaalityön kohdeongelmat
Sosiaalityön kohdeongelmia voidaan lähestyä monesta eri näkökulmasta. Esimerkiksi tällä hetkellä vaikuttavan elämänkaarinäkökulman mukaan aikuissosiaalityön ja esimerkiksi kuntouttavan sosiaalityön alueelle kaatuu paljon asioita, jolloin
tutkimuksen kiinnostuksen kohteena pitäisi olla myös aikuissosiaalityö. Toisaalta taas ikääntyminen on iso haaste ja vaatii vanhuspalvelujen tutkimista. Psyykkisten tekijöiden osuus korostuu
nykyisin myös sosiaalityön kohdeilmiöissä. Esimerkiksi lastensuojeluperheet ovat usein ahdistuneita. Kaksoisdiagnoosiasiakkaiden määrä on kasvanut ja uusien mallien kehittely myös heidän auttamisekseen sekä niiden tutkimus olisi tarpeen.
Temaattisesti tarkasteltuna tällä hetkellä lapsiin ja lastensuojeluun kohdistuva tutkimus ja toisaalta marginalisaatioon liittyvä tutkimus ovat yleisintä sosiaalityön tutkimusta. Kirjallisuutta
puuttuu monilta alueilta, esimerkiksi nuorisososiaalityöstä, huumetutkimuksesta, sosiaaligerontologiasta, sosiaalitaloudesta ja
sosiaalialan johtamisesta sekä köyhyydestä.
Toisaalta myös yleistettävää ja koko maata koskevaa tutkimustietoa on yllättävän vähän. Laajoilla, esimerkiksi Stakesin
rekisteriaineistoilla tehtävää kvantitatiivista tutkimusta pitäisi lisätä. Sosiaalityön tutkimus antaa aina rajatun kuvan eikä sellaista kokonaiskuvaa, jollaista survey-tutkimuksilla on mahdollista
tavoittaa. Makrotasoisena tarvitaan nimenomaan hyvinvointitutkimusta, ja laajojen aineistojen avulla olisi tarpeen tarkastella
muun muassa asiakaskunnan rakenteita. Esimerkiksi lapsi- ja
lapsuustutkimuksen piirissä pitäisi tehdä tutkimusta siitä, mikä
selittää huostaanottojen syitä eri kunnissa ja mistä erot lastensuojelussa johtuvat. Köyhyysteemasta taas esimerkiksi työssä-
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käyvien köyhyys ja köyhyyden pysyvyys ovat tärkeitä tutkimusalueita.
Hyvinvoinnin muutossuuntia saataisiin näkyväksi taas käyttämällä informantteina sekä asiakkaita että sosiaalityöntekijöitä. Kaiken kaikkiaan käyttäjänäkökulmaa tutkimuksessa pidetään erittäin tärkeänä. Käytännön sosiaalityöntekijöiltä toivotaan
enenevästi sosiaalista raportointia ja sosiaalisten vaikutusten arviointia ja sen tueksi tarvitaan perusteellista tutkimusta. Elinolosuhteista tiedon tuottaminen myös numeerisesti, laajempien
yhteiskuntapoliittisten ratkaisujen vaikuttavuuden tutkiminen ja
rakenteellisten tekijöiden kytkentä sosiaalityön tutkimuksessa
ovat olennaisia haasteita tulevaisuuden sosiaalityön tutkimuksessa.

Sosiaalityön toimintaympäristöt
Sosiaalityön toimintaympäristössä on tapahtunut huomattavia
muutoksia. Esimerkiksi palvelurakenneuudistus luo osaltaan sosiaalityölle paineita. Sosiaalipalveluiden tutkimus osana sosiaalityötä on uuden kelpoisuuslain myötä myös tärkeää. Sosiaalityön
tutkimuksella on vielä tehtävää sosiaalipalveluiden käsitteellistämisessä ja käsitteiden kehittämisessä. Sosiaalityöntekijöiden
työhyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat lisääntyneet ja ongelmat sen suhteen ovat tulleet rajummiksi.

Ammatillinen toiminta sosiaalityössä
Käytäntösuuntautuneen sosiaalityön tutkimuksen vahvistaminen ja käytäntöjen tutkimus on välttämätöntä. Sosiaalityön käytäntötutkimuksessa tutkitaan välineitä, filosofisia, eettisiä ja
menetelmällisiä kysymyksiä, mutta sosiaalityön käytäntöjen vaikuttavuutta ja käytäntöihin liittyviä myönteisiä ja kielteisiä elementtejä pitäisi tutkia enemmän. Lisäksi esimerkiksi ehkäisevän
ja ennakoivan työskentelyn huomioiminen olisi tarpeen tutkimalla esimerkiksi sitä, miten preventiivinen työskentely mahdollistuisi. Yhteisösosiaalityöhön, yhdyskuntatyöhön ja rakenteelliseen sosiaalityöhön liittyvän tutkimuksen tekeminen olisi myös
tarpeellista. Pohjoismainen sosiaalityö ja sosiaalityön tutkimus
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on perinteisesti ollut toimenpidekeskeistä ja esimerkiksi psykososiaalinen lähestymistapa on jäänyt taka-alalle. Sosiaalityössä
tarvitaan lisäksi vahvaa työmenetelmien tutkimusta, joka tähtää
niiden systemaattiseen ja innovatiiviseen kehittämiseen.

Tutkimusyhteistyö
Sosiaalityön tutkimuksen tulevaisuuden yhtenä ydinkysymyksenä on se, miten sosiaalityön tutkimus kommunikoi muiden tieteenalojen kanssa. Sosiaalityön tutkimuksella on paljon annettavaa ainakin sen rajapinnoilla oleville tieteenaloille (esimerkiksi
kasvatustiede, lääketiede, hoitotiede ja vaikkapa psykologia),
mutta tietoa siitä, miten sosiaalityön tutkimusta käytetään, luetaan tai viitataan muualla kuin sosiaalityön tutkimuksessa, on
vähän. Erilaiset sosiaalityön ja muiden tieteenalojen tutkimuksen ja käytäntöjen rajapinnoille paikantuvat verkostomaiset suhteet ovatkin tärkeitä.
Suomessa on tehty suuria tieteenalan tai tutkimusalan arviointeja kuusi, joista yksi on hoitotiede. Arvioinnin jälkeen hoitotiede sai oman tutkimusohjelman, joten sosiaalityön/sosiaalialan
arvioiduksi saaminen Suomen Akatemian toimesta voisi olla tärkeä ensiaskel omaa tutkimusohjelmaa ajatellen.
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Sosiaalityön jatkokoulutus on varsinaisesti käynnistynyt 1990luvulla, merkittävimpänä virstanpaaluna on Sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen valtakunnallisen tutkijakoulun perustaminen
vuonna 1995. Tutkijakoulussa on kuusi päätoimista opiskelijapaikkaa, joka tarpeeseen nähden aivan liian vähän. Sosiaalityössä tarvitaan tällä hetkellä noin 20 uutta tohtoria vuosittain,
ja tarve on kasvamassa. Jatkokoulutettavia sosiaalityössä oli
vuonna 2005 noin 200 henkilöä, joka sekin osaltaan kuvastaa
tutkijakoulun aloituspaikkamäärien vähäisyyttä. Verrattuna
terveydenhuollon alaan (lääketiede, hoitotiede) sosiaalityön
tohtorikoulutus on selkeästi aliresurssoitua.
SOSNETin puitteissa on panostettu runsaasti lisensiaatintutkintona suoritettavan erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen ja siinä on saatu aikaan merkittäviä tuloksia. Tohtorikoulutuksen ja post doc -vaiheen tutkijaurien edistäminen on
jossain määrin jäänyt tässä vaiheessa taka-alalle. Yhteinen yliopistoverkosto on kuitenkin koettu toimivaksi rakenteeksi, ja
kehittämistyötä on tarkoitus jatkaa nimenomaan sen puitteissa.
1990-luvulla myös sosiaalityön tutkimuksen volyymi
on kasvanut huikeasti. Vähäisin resurssein tehtävä tutkimus
on pakosta keskittynyt muutamiin keskeisiin alueisiin, joilla suomalainen tutkimus onkin eurooppalaista huipputasoa.
Tutkimuksen monipuolisuuteen on jatkossa kiinnitettävä huomioita, samoin perustutkimuksen lisäämiseen ja tutkimusrahoituksen kasvattamiseen. Suomalainen sosiaalityön koulutus
on eurooppalaisessa katsannossa erittäin tutkimuksellisesti kehittynyttä, ja myös käytännön työntekijät ovat tutkimusmyönteisiä.
Tärkein ja ajankohtaisin kehittämistehtävä on sosiaalityön
tutkimusohjelman laatiminen.
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET
5. 1. Yliopistollinen peruskoulutus
Tutkintorakenneuudistuksen ensimmäisen vaiheen johtopäätökset tehtiin aikana, jolloin uudistettu lainsäädäntö ei ollut voimassa sekä monia tutkintojen rakenteisiin ja sisältöihin liittyviä
kysymyksiä oli avoinna. Alkuvaiheessa huolta herättivät erityisesti sosiaalityön koulutukselle välttämättömien ja läheisten
käytäntöyhteyksien säilyminen. Johtopäätöksissä todettiin, että
määrittelemällä tutkintovaatimukset ja opetussuunnitelmat tavoitteiltaan, sisällöiltään ja kriteereiltään läpinäkyvimmiksi ja
selkeimmiksi voidaan sosiaalityön koulutuksen status ja opiskelijoiden ammatti-identiteetin kumuloituvan kehittymisen prosessi tehdä näkyväksi. Keskeisimmät yhteiskuntatieteen ylemmän
korkeakoulututkinnon tavoitteet, tutkijan ja sosiaalityöntekijän
rinnakkaisten ja integroituneiden valmiuksien saavuttaminen, on
myös syytä saada näkyviksi esimerkiksi juonnemallisen opetussuunnitelman laatimisen avulla. Näihin haasteisiin tartuttiin tutkinnonuudistuksen toisessa vaiheessa.
Vaikka tavoitteena ei ole ollut yhdenmukaistaa sosiaalityön
koulutusta, on nähty tärkeäksi tehdä yhteisiä sopimuksia tietyistä koulutuksen osa-alueista. Sosiaalityön koulutus ei voi myöskään erilaistua liikaa kansallisesti, koska myös kansallista liikkuvuutta pyritään lisäämään. Opiskelijoiden tulee voida siirtyä
joustavasti yliopistosta toiseen, jolloin koulutusten on oltava sisällöllisesti samankaltaisia. Tämä ei ole kuitenkaan missään vaiheessa tarkoittanut koulutuksen samanlaistamista ja täydellistä
harmonisointia.
Kansainvälistyminen on otettu mielekkäänä haasteena vastaan. Vieraskielisen opetuksen kehittämistä on jatkettu yksikkökohtaisesti ja myös valtakunnallisesti esimerkiksi SOSNETin
virtuaaliyliopistohankkeen piirissä tarjottavan opetuksen kautta.
Myös Suomesta ulospäin suuntautuvaa opiskelija- ja opettajavaihtoa on kehitetty. Sosiaalityön ja -alan oma Tuning-projektin
tyyppinen hanke, jossa voitaisiin selvittää sosiaalityön koulutuksen eurooppalaisia dimensioita, olisi ollut erittäin tarpeellinen.
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Lisääntyvän kansainvälistymisen ja liikkuvuuden eetoksessa on
tärkeää tehdä yhteistyötä ulkomaisten yhteistyökumppaneiden
kanssa. Tätä tehdään jo yksilö-, verkosto-, yksikkö- ja laitostasoilla, mutta siitä yhteiseen käyttöön tuotettu tieto on vielä vähäistä.
Sosiaalityön alakohtaisen koordinaatiohankkeen ensimmäisen vaiheen koulutusta koskevat esitykset ja niiden toteutuminen:
1) Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon rakenteelliset
ratkaisut
- Sosiaalityön koulutuksen valtakunnallisena tutkintomallina on 3+2 vuotta. Opintopisteinä tämä tarkoittaa 180+120,
vaikka tähän rakenteeseen sosiaalityön koulutusta on vaikea
mahduttaa. Sosiaalityön peruskoulutuksen kokonaislaajuutta tarvitsisi laajentaa koulutuksen erityisluonteen vuoksi.
(Tutkintomallina on 3+2 vuotta ja laajuutena 180+120
opintopistettä)
- Tutkintorakenteen kolmannen vaiheen muodostaa jatkokoulutus. Jatkokoulutukseen kuuluvat lisensiaatin tai ammatillisen lisensiaatin ja/tai tohtorin tutkinnot.
(Nämä tutkinnot muodostavat sosiaalityön jatkokoulutuksen)
- Tutkintojen rakennemalliksi sopii parhaiten ns. kandidaatin
ja maisterin tutkintojen integroitu malli, jolloin sosiaalityön
kumulatiivinen oppiminen mahdollistuu läpi tutkinnon molempien vaiheiden. Yhtenäinen tutkinto perusopinnoista syventäviin opintoihin on välttämätöntä.
(Sosiaalityön koulutus pohjautuu integroituun malliin)
- Sosiaalityön koulutukselle olennainen käytäntösuhde muotoutuu prosessinomaisesti kandidaattivaiheen opintojen
alusta aina maisteriopintojen loppuun saakka. Siten käytännön opetus ja harjoittelu ovat osa molempia tutkintoja, koska kandidaatin tai maisterin tutkinnot eivät kumpikaan itsenäisinä tuota sosiaalityössä vaadittavaa pätevyyttä.
(Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004,
15 §) määrittää, että sosiaalityön koulutukseen kuuluu pakollinen käytännön harjoittelu. Käytännön opetuksen ja
harjoittelun kokonaisopintopistemäärän minimiksi on sovittu noin 30 op, joka jakaantuu sekä kandidaatin että maiste-

87

rin tutkintoihin)
- Opiskelijoiden sisäänotto kohdistuu kandidaatin tutkintoon
ja valintajärjestelmää kehitetään. (Opiskelijat valitaan kandidaatin tutkintoon ja valintajärjestelmää on kehitetty muun
muassa yhteisvalintakokeilun avulla)
- Maisteriopintoihin siirryttäessä sosiaalityöstä tulee olla suoritettuna perus- ja aineopinnot. Tämä johtuu sosiaalityön
erityisluonteesta, sillä kaksivuotinen sosiaalityön tutkinto
ei ole riittävä takaamaan ammatillisten ja tutkimuksellisten
valmiuksien saavuttamista. Nykyistä kiintiöväyläjärjestelmää (muun muassa aikaisemmat opinnot, tutkinnon täydentäminen jne.) kehitetään Bologna -prosessin periaatteiden ja
tavoitteiden suuntaisesti.
2) Sosiaalityön koulutuksen asema säädöskentässä
- Sosiaalityön perus- ja jatkokoulutusta (jatkokoulutus kohta
3) säätelevät omat säädökset tarvitaan ehdottomasti asetustasoisena, jotta korkeatasoista ja pitkäjänteistä sosiaalityön
opetusta voidaan tuottaa.
(Tämä on toteutunut)
- Koulutusvastuuyliopistot on määriteltävä asetuksessa, jotta
koulutus voi edelleen täyttää yhtenäiset kriteerit. Se on sosiaalityön laadun edellytys. Koulutusvastuun määrittelyä tarvitaan myös vakiintuneen ruotsinkielisen koulutuksen turvaamiseksi.
(Koulutusvastuut on määritelty asetustasolla)
- Sosiaalityön tutkinnon sisältörakenne koostuu perus-, aineja syventävistä opinnoista, jotka sisältyvät alempaan ja
ylempään korkeakoulututkintoon.
(Sisältörakenne on tämä)
- Käytännön opetuksen laajuus on määriteltävä, jotta yhtenäinen ammatillinen osaaminen mahdollistuu liikkuvuuden lisääntyessä.
(Käytännön opetuksen ja harjoittelun kokonaisopintopistemäärän minimiksi on sovittu noin 30 op, joka jakaantuu
sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin)
3) Sosiaalityön jatkokoulutus
- Sosiaalityön peruskoulutuksen jälkeinen jatkokoulutus
koostuu tieteellisistä ja tieteellis-ammatillisista sosiaalityön
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opinnoista. Tutkintopohjan muodostavat ammatillinen lisensiaatintutkinto, lisensiaatin tutkinto ja tohtorin tutkinto.
(Sosiaalityön erikoistumiskoulutuksessa tehtävä lisensiaatin tutkinto tuottaa erikoissosiaalityöntekijöitä, lisensiaatin
ja tohtorintutkinnot ovat ennallaan.)
- Ammatillinen lisensiaatintutkinto on määriteltävä säädöstasolla, koska ammatillinen lisensiaatintutkinto on osa sosiaalityön vakiintunutta jatkokoulutusjärjestelmää. Ammatillinen lisensiaatintutkintojärjestelmä mahdollistaa sosiaalityön
ammatillisten valmiuksien ja osaamisen kehittämistä tieteellisammatilliseen tutkimukseen perustuen.
(1.8.2005 astui voimaan opetusministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista (568/2005) sekä
valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004).
Asetuksissa määritellään erikoistumiskoulutusta koskevia
asioita.)
- Ammatillisen lisensiaatintutkinnon ammatilliset osaamisalueet on tarkoituksenmukaista määritellä säädöstasolla.
Erikoisalojen määrittelyt liittyvät keskeisiin sosiaalityön
osaamisalueisiin ja niiden kehittämistarpeisiin.
(Erikoisalat on määritelty Opetusministeriön asetuksessa
yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen
koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista (568/2005).
Erikoisalat ovat seuraavat: lapsi- ja nuorisososiaalityö,
kuntouttava sosiaalityö, marginalisaatiokysymysten sosiaalityö, hyvinvointipalvelujen erikoisala ja yhteisösosiaalityö.)
- Tutkijakoulupaikkojen lisääminen on sosiaalityön koulutuksessa tärkeää, koska nykyinen määrä (6 varsinaista palkallista tutkijakoulupaikkaa ja ns. varapaikkojen myötä yhteensä 25 opiskelijalla mahdollisuus osallistua tutkijakoulun
toimintaan) ei ole riittävä.
(Uusi kolmivuotinen Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden
valtakunnallinen tutkijakoulu aloitti toimintansa tammikuussa 2007. Tutkijakoulukaudella 2007–2009 siinä opiskelee yhteensä 25 tohtoriopiskelijaa, joista 6 on varsinaisia,
palkallisia tutkijakoulupaikkoja.)
- Alan tutkimuksen ja kehittämisen vahvistamiseksi tarvitaan
tutkimusohjelmia ja tutkimusrahoitusjärjestelmän kehittä-
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mistä.
(Tätä on suunniteltu tutkintorakenneuudistushankkeen kolmannessa vaiheessa)
4) Koulutuksen erityistarpeet
- Yhteiskunnallinen kehitys ja ongelmat aiheuttavat sosiaalityön alalla tarvetta erikoisosaamista vaativien alueiden lisääntymiseen. Erikoistumistarpeet tulisi toteuttaa suuntautumisvaihtoehtoina siten, että peruskoulutus pysyisi vahvana
ja yhtenäisenä, mutta että maisterivaiheen opinnoissa olisi
myös vaihtoehtoisia suuntautumisvaihtoehtoja. Esimerkiksi maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille tulisi avata oma
koulutusväylä.
(Maisterivaiheen erikoistumismahdollisuuksia on kehitetty
laitoksittain)
- Maisteritutkintovaiheeseen voisi perustaa tutkijauralle suuntaavan vaihtoehdon.
(Kuopion yliopistossa on jo käynnissä)
- Kansainvälisen liikkuvuuden edistäminen vaatii erilaisten
suuntautumisvaihtoehtojen kehittämistä.
- Peruskoulutukseen tarvitaan erityisprofessuureja, jotta erityisalueiden substanssiprofessorit voisivat vastata peruskoulutuksen erikoistarpeista.
(Tämä ei ole resurssien niukentuessa toteutunut)
- Tällä hetkellä kaikkein suurimpana koulutuksellisena erityistarpeena nähdään sosiaalityön omaan tietämiseen nojaavan johtamisosaamisen heikkous tai puuttuminen, jonka kehittämiseksi tarvitaan lisäresursseja.
(Johtamiskoulutusta on kehitetty määrätietoisesti sosiaalityön koulutusyksiköissä sekä valtakunnallisena yhteistyönä
toteutettavina virtuaaliopintoina)
5) Vakiintuneeseen sosiaalityön koulutusrakenteeseen tarvittavat
resurssit
- Sosiaalityön koulutusalalla nostetaan opiskelijamääriä vastaamaan sosiaalityöntekijäpulaan. Opiskelijamäärien lisääminen aiheuttaa lisäkustannuksia ja edellyttää lisätyöpanosta. Esimerkiksi henkilökohtaisten opintosuunnitelmien
laatiminen ja siihen liittyvä ohjaus ja opiskeluaikojen lyhentämiseen liittyvät vaatimukset aiheuttavat lisäkustannuksia
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ja edellyttävät lisääntynyttä työpanosta. Tämänhetkiset resurssit eivät riitä laajentumistehtävään.
(Laajentumisen ja työmäärän kasvun edellyttämiä lisäresursseja ei ole toistuvista yrityksistä huolimatta saatu)
- Sosiaalityön koulutukseen on saatava lisäresursseja ja opetuksen tukipalveluja, jotta sosiaalityön koulutuksen laatu
voidaan turvata.
(Toistuvista yrityksistä huolimatta lisäresursseja ei ole saatu)

Peruskoulutuksen uudet haasteet
Koska edellä esitetyt toimenpide-ehdotukset ovat peräisin hankkeen ensimmäisen vaiheen alkuperäisestä raportista, melko monet niistä ovat jo tämän loppuraportin valmistumiseen mennessä
ehtineet toteutua. Tämä on luonnollisesti paras tae siitä, että prosessilla on ollut merkitystä sosiaalityön koulutuksen kannalta ja
sen avulla on saavutettu konkreettisia tuloksia. Sosiaalityön toimintaympäristöt kuitenkin muuttuvat nopeasti, ja sen takia tämän muutaman vuodenkin aikana esiin on noussut uusia kehittämishaasteita.
Esimerkiksi käynnissä oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus tulee kasvattamaan hallittavien kokonaisuuksien kokoa, joka
on huomioitava myös peruskoulutuksessa. Toisaalta käynnissä
olevat muutokset puhuvat myös erityisosaamisen koulutuksellisen kehittämisen puolesta, ja tarvetta kehittää erikoistumismahdollisuuksia myös peruskoulutukseen tulee arvioida. Koulutuksen sisällöissä on edelleen kehitettävää, ja peruskoulutuksesta
näyttäisi puuttuvan eräitä keskeisiä alueita joiden opetusta tulee
lisätä ja kehittää. Tällaisia alueita ovat muun muassa johtaminen,
sosiaalitalous, nuoruusiän kysymykset, gerontologinen sosiaalityö ja sosiaalioikeus. Samoin sosiaalityön käytännön opetusta
on edelleen kehitettävä, jotta koulutuksella pystytään edelleen
vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeisiin. Näiden kehittämistarpeiden takia olisi välttämätöntä saattaa perustutkinnon laajuus
vastaamaan esimerkiksi psykologien peruskoulutuksen opintopistemäärää.
Osa perusopetuksen ajankohtaisista kehittämistarpeista sisältyy jo edellä lueteltuihin ensimmäisen vaiheen suosituksiin,
mutta on edelleen toteutumatta. Opetuksen sisällöllinen kehit-
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täminen edellyttäisi myös erikoisalueiden professuurien perustamista, jolla olisi vaikutusta myös jatkokoulutukseen ja tutkimuksen kohdentumisen monipuolistamiseen. Kaiken kaikkiaan
tärkeimpänä yksittäisenä tekijänä on nostettava esiin lisäresurssien saaminen. Ainoastaan riittävällä lisäpanostuksella sosiaalityön koulutukseen se voidaan saattaa sellaiselle tasolla, jota niin
tässä raportissa kuin muissakin kehittämishankkeissa, -ehdotuksissa ja päätöksissä on pidetty välttämättömänä.

5.2. Jatkokoulutus ja tutkimus
Tohtorikoulutuksen kehittämistä pohtineen työryhmän (Tohtorikoulutuksen kehittäminen 2006) mukaan suomalaisen tohtorikoulutuksen haasteina ovat tutkijakoulujen hyvien käytäntöjen
kehittämisen ja kansainvälistymisen tehostaminen sekä tutkijakouluissa kehitettyjen koulutuskäytäntöjen levittäminen muuhun alan tohtorikoulutukseen. Tohtorin olisi saavutettava jatkokoulutuksen aikana taidot myös vaativiin asiantuntijatehtäviin ja
urasuunnittelua on tuettava heti opintojen alkuvaiheessa. Nämä
ovat haasteita myös sosiaalityön tohtorikoulutuksessa, erityisesti jos tavoitellaan neljän vuoden tohtorin tutkinnon suorittamisaikaa.
Tohtorikoulutuksessa olevien elämäntilanne, koulutukseen
hakeutumisen motiivit ja tohtorin tutkinnon jälkeiset urasuunnitelmat vaihtelevat. Koulutukseen hakeutuvien tiedollisissa ja
taidollisissa lähtökohdissa saattaa olla suuriakin eroja. (Em.,
34.) Tutkijankoulutuksen laatuun on esitetty kolme näkökulmaa,
joista ensimmäinen tarkoittaa tutkimustyön ohjauksen ja muun
tutkijankoulutuksen laadun tutkijankoulutettavan näkökulmasta.
Toinen on tutkijankoulutettavien tutkimustyön tieteellinen taso
tiedeyhteisön arvioimana ja kolmas tohtoreiden osaaminen ja
valmiudet työelämän näkökulmasta. (Karjalainen 2004.)
Tieteellisen jatkokoulutuksen ensisijainen tehtävä on varmistaa tutkintoasetuksessa määriteltyjen tutkintotavoitteiden
toteutuminen ja siten valmiuksien luominen ammattimaiselle
tutkijanuralle. (Tohtorikoulutuksen kehittäminen 2006, 35.) Tutkijakoulu tarjoaa yleensä parhaat mahdollisuudet systemaattiseen tohtorikoulutukseen. Tohtorikoulutusta pohtineen työryhmän mukaan tohtorilla pitää olla (em., 35–36):
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1. laaja-alainen, selkeä käsitys tieteen perusluonteesta ja tutkimuksen periaatteista
2. syvällinen osaaminen ja perehtyneisyys omalla tutkimusalallaan
3. ymmärrys hyvästä tieteellisestä käytännöstä, halu toimia
sen mukaisesti ja kyky arvioida omaa ja muiden toimintaa
hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden pohjalta
4. kyettävä itsenäiseen työskentelyyn sekä yksin että tutkimusryhmän jäsenenä
5. kyky ja halu uudistua ja omaksua uusia asioita
6. kyky kansainväliseen yhteistyöhön ja verkottumiseen
Æ pohjan näille vaatimuksille antaa tieteen perusteista lähtevä looginen ja systemaattinen esitystapa
1. yhteistyökyky, aloitteellisuus ja innovatiivisuus ovat tärkeitä jatkokoulutettavan ominaisuuksia
2. yliopiston kolmannen tehtävän ymmärtäminen oman työnsä näkökulmasta
3. edellytykset selvitä vaativista asiantuntijatehtävistä (vaatii
ongelmanratkaisukykyä, systemaattista työskentelytapaa,
kehittyneitä tiedonhankintataitoja ja sosiaalisia taitoja)
4. työelämän kautta tohtorikoulutukseen tulleiden kohdalla
voidaan keskittyä tutkimusyhteistyön ja tieteellisen ongelmanratkaisun erityispiirteisiin.
Tohtorikoulutuksen kehittäminen edellyttää, että parannetaan
tohtorikoulutusta antavien opettajien toimintaedellytyksiä, tuetaan tohtorikoulutettavia, edistetään vireiden tutkijayhteisöjen muodostumista, kehitetään kansainvälisiä yhteyksiä sekä
edesautetaan tohtorikoulutuksen arvostuksen nostamista myös
yliopistolaitoksen ulkopuolella. Tehdyt tutkijakouluarvioinnit
osoittavat, että lähinnä luonnontieteistä lähtevä toimintamalli eli
systemaattinen ohjaus, toimiminen tutkimusryhmissä ja korkeatasoinen kurssitoiminta toimii hyvin myös muilla tieteenaloilla.
(Em., 41.)
Jatkokoulutuksesta vastaavien henkilöiden kanssa käytyjen
keskustelujen, jatko-opiskelijakyselyn ja yleisesti tohtorikoulutuksen kehittämistä koskevien ehdotusten perusteella SOSNETin tutkijakoulu on se perusta ja rakenne, jolle sosiaalityön
tohtorikoulutuksen valtakunnallinen kehittäminen tulee keskittää. Nykyisellään tutkijakoulun resurssit eivät valitettavasti
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ole läheskään riittävät tarpeisiin nähden. Tutkijakoulu on koettu pääsääntöisesti hyväksi ja toimivaksi myös jatko-opiskelijoiden palautteessa. Tutkijakoulussa järjestettävää opetusta, teemaryhmätyöskentelyä ja ohjaajajärjestelmää tulisi voida tarjota
useammalle ja myös osa-aikaisesti jatkotutkintoa suorittavalle
jatko-opiskelijalle. Tällöin laitosten erityisosaamista voitaisiin
hyödyntää laajemmin, mahdollistaa intensiivistä laitosrajat ylittävää tutkimusryhmätyyppistä työskentelyä ja käyttää niukkenevia resursseja tarkoituksenmukaisesti. Rakenne mahdollistaisi heterogeenisestä jatko-opiskelijajoukosta johtuviin haasteisiin
vastaamisen ainakin osittain. Se mahdollistaisi myös erilaisia
yhteisjulkaisemisen mahdollisuuksia. Luovien ja kannustavien
tutkimusympäristöjen luominen, joihin kuuluu erilaisissa jatkokoulutusvaiheissa olevia koti- ja ulkomaisia tohtorikoulutettavia
sekä ohjaajina toimivia post doctoral -vaiheessa olevia tutkijoita,
kehittäminen olisi tärkeää. (Em., 55.)
Yhteisenä opetustarjontana kaikille sosiaalityön jatko-opiskelijoille voisi olla esimerkiksi neljä opintojaksoa ensimmäisen
kahden vuoden aikana, jotka järjestettäisiin vaikkapa intensiiviviikonloppuina:
- tieteenfilosofisten ja yhteiskuntatieteiden teoreettisten
kysymysten tarkastelu, erityisesti sosiaalityön tutkimuksen näkökulmasta
- metodologisten kysymysten tarkastelu sosiaalityön tutkimuksessa ja tutkimussuunnitelmien työstäminen
- analyysimenetelmien tarkastelu, tieteellinen kirjoittaminen
- monitieteisyysnäkökulmaan syventyminen.
Laadukkaan sosiaalityön tieteellisen jatkokoulutuksen ja tutkimuksen takaaminen edellyttää toimivaa yhteistyörakennetta,
jossa myös kansainvälisten verkostojen tehokkaampi hyödyntäminen mahdollistuu. Ensisijaisen tärkeää on verkottuminen
ja yhteistyö myös muiden suomalaisten yhteiskuntatieteellisten
ja tärkeiden lähitieteiden tutkijakoulujen ja -verkostojen kanssa,
jolloin sosiaalityön jatkokoulutuksen ja tutkimuksen kontribuutio laajemmin tiede- ja tutkimuskentällä vahvistuu. Valtakunnallisen yhteistyön, monitieteisyyden ja verkostoitumisen tukeminen tohtorikoulutuksessa on myös tohtorikoulutusta pohtineen
työryhmän linjaus (Tohtorikoulutuksen kehittäminen 2006, 33).
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Tutkijakouluyhteistyön lisäksi sosiaalityön koulutusta antavien laitosten välistä yhteistyötä on syytä kehittää edelleen. Sosiaalityölle näyttää olevan leimallista se, että jatko-opiskelijoita
on paljon, mutta tutkijakoulupaikkoja vähän, joten tutkijakoulun
aloituspaikkamäärän kasvattaminen on välttämätöntä. Samoin
tutkimusrahoitusta tulisi kehittää, koska sosiaalityöllä ei ole käytössä sellaisia yksityisiä tai vastaavia rahoitusmahdollisuuksia,
joita esimerkiksi lääketieteessä on. Tämä voisi toteutua esimerkiksi sellaisen erityisvaltionosuusjärjestelmän kautta, jota Sosiaalityö hyvinvointipolitiikan välineenä 2015 -toimenpideohjelmassa on luonnosteltu. Kaiken kaikkiaan tarvitaan sosiaalityön
tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen kehittämiseen myös SOSNETin ja laitosten tutkimusstrategioihin perustuvia tutkimusohjelmia, joihin myös tutkijakoulutus kaikissa vaiheissaan voi riittävän rahoituksen turvin niveltyä.

5.3. Prosessin arviointi
Tammikuussa 2007 laitoksia pyydettiin lyhyesti arvioimaan Bologna-prosessin ja tutkintorakenneuudistuksen merkitystä omalta kannaltaan, keskeisimpiä linjauksia ja suosituksia sekä kehittämis-työn jatkamisen haasteita.
Hankkeen yhteydessä tapahtuneen tiedon koostamisen katsottiin auttaneen hahmottamaan ja täsmentämään kunkin omaa
koulutusfilosofiaa, tutkintorakenteita ja tutkintovaatimuksia.
Syntyneen jäsennyksen avulla näitä on ollut mahdollisuus vertailla systemaattisesti. Näin on saatu sovittua valtakunnallisesti yhtenäiset perusratkaisut muun muassa opiskelijavalintojen,
pääaineopintojen laajuuden, käytännön opetuksen laajuuden ja
sijoittumisen sekä ammattikorkeakoulututkintojen korvaavuuksien osalta. Lisäksi hanke on ollut tukemassa sosiaalityön koulutusta koskevien asetustasoisten säädösten läpivientiä.
Keskeisimpien linjauksien osalta todetaan, että yhteistyötä
tutkintovaatimusten kehittämiseksi on edelleen syytä tiivistää,
sillä koulutussisällöistä kaivataan vielä pidemmälle meneviä yhteisiä linjauksia. Osittain näitä voidaan luoda yhteisen virtuaaliopetuksen avulla. Jatkokoulutuksen yhteistä kehittämistä paitsi SOSNETin sisällä, myös koulutusta antavien laitosten välillä,
tulee jatkaa.
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Tärkeimpinä konkreettisina linjauksina ja suosituksina esiin
nousivat kandidaatin ja maisterin tutkinnon määrittely yhdessä
siten, että kandidaatin tutkinto niveltyy mielekkäästi sosiaalityön koulutukseen. Sosiaalityön opintojen minimiksi kandidaatin tutkinnossa määriteltiin 80 op ja maisterin tutkinnon (120 op)
osalta rajattiin sen sisältävän ainoastaan pääaineopintoja. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tekeminen tuli pakolliseksi, arvosteluasteikko muuttui (1-5) ja lukukausista siirryttiin
periodeihin. Käytännön opetuksen suhteen tärkeimmät muutokset olivat sen yhtenäistämislinjaukset ja sijoittuminen sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin.
Jatkossa on kehitettävä myös tutkintojen nivelkohtia, etenkin silloin kun kandidaatin tutkintoa ei ole suoritettu omassa
yliopistossa ja sosiaalityössä. Samoin korvaavuuksiin on kiinnitettävä huomiota, kun sosiaalityön koulutukseen tullaan aiempaa monipuolisemmista lähtökohdista (ammattikorkeakoulusta, avoimesta yliopistosta, toisista yliopistoista, ulkomaisista
korkeakouluista), jolloin korvaavuuksien hallinta on haasteellista. Tutkintorakenneuudistuksen myötä tutkintojen kansainvälinen vertailu ei ole helpottunut, koska sosiaalityön koulutuksen
taso ja sisällöt vaihtelevat huomattavasti eri maissa EU:n sisällä. Vaikka eurooppalaiset sosiaalityön koulutusratkaisut selvästi
tähtäävät sosiaalityöntekijäkoulutuksen akateemisen tason nostamiseen, edellyttää suomalainen kelpoisuuslainsäädäntö korkeampaa koulutusta kuin eräissä muissa maissa. On oletettavaa,
että jatkossa suomalaisiin opintoihin hakeutuu entistä enemmän
opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet sosiaalityön opintoja myös
muissa Euroopan maissa.
Konkreettisista tutkintorakenneuudistukseen liittyvistä haasteista esiin nousivat muun muassa se, että periodisointi
ontuu vielä jossain määrin, ja myös uusi arvosteluasteikko on
koettu jäykänoloiseksi. HOPS-työskentely on koettu hyväksi,
mutta samalla myös työllistäväksi ja aikaa vieväksi. Myös osaaikaisesti opiskelevien sekä erilaisten sivuaine- ja tutkintoaan
täydentävien opiskelijoiden määrän lisääntyminen tuottaa runsaasti lisätyötä. Huolta kannettiin myös tutkintoon kuuluvien sivuaineopintojen vähentyneestä määrästä sosiaalityön opintojen
vahvistuttua. Tämä saattaa kasvattaa opiskelijoiden opintopistemääriä ja pidentää valmistumisaikoja. Myös sosiaalityön entuudestaan vahva tutkimuksellinen ote on entisestään vahvistunut
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tutkintorakenneuudistuksen seurauksena. Muita jatkossa pohdittavia kysymyksiä ovat sosiaalityön koulutuksen ydinosaamisen
työstäminen, vieraskielisen opetuksen lisääminen, laajentaminen ja valtakunnallinen yhteistyö sen suhteen, opettajien ja opiskelijoiden kansainvälisen vaihdon lisääminen, käytännön opetuksen kehittäminen ja sen resursoinnin turvaaminen sekä avoin
yliopisto-opetus ja sen resursointi.
Kaiken kaikkiaan sosiaalityön opinnot ovat arviointien mukaan vahvistuneet tutkintorakenneuudistuksen myötä. Haasteita uudistuksen jatkamiselle ovat lähinnä riittävien voimavarojen
saaminen yhteistyölle ja sen koordinointi. Laitoksilta saaduissa
palautteissa Suomen nykyistä korkeakoulupolitiikkaa kuvattiin
hapuilevana, minkä koettiin hankaloittavan pitkäjänteistä kehittämistä. Uudistustyön jatkaminen SOSNETin puitteissa koettiin
myös tulevaisuudessa tärkeäksi. Erityisinä yhteistyöteemoina
ovat keskitetty opiskelijavalinta, yhteinen virtuaaliopetus, peruskoulutuksen tutkintovaatimusten kehittäminen, erikoistumiskoulutus ja valtakunnallinen tutkijakoulu sekä yhteiset tutkimusja kehittämishankkeet.
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Liite 1. Keskeiset sisällöt sosiaalityön kandidaatin ja maisterin
tutkinnoissa
ARVOT, ETIIKKA JA TOIMINTAFILOSOFIA
Kandidaatin tutkinto

Maisterin tutkinto

- Ihmis- ja perusoikeuksien (YK)
tunteminen
- Sosiaalityön eettisten periaatteiden
(ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus,
itsenäisyys ja elämän hallinta,
syrjäytymisen ehkäiseminen ja osallisuuden edistäminen, syrjinnän ja
väkivallan vastustaminen, asiakkaan
itsemääräämisoikeus, asiakkaan
yksityisyys) ja perusarvojen
tunteminen sekä niihin sitoutuminen (kasvuprosessin kautta)
- Sosiaalityön ihmiskäsitystä koskevien keskustelujen tunteminen
- Käsitteiden ´absoluuttiset` ja
´suhteelliset` arvot tunteminen ja
niiden välisen rajankäynnin ymmärtäminen
- Sosiaalityön eettisten kehitysvaiheiden tunteminen
- Käytännön tilanteisiin ja omaan
toimintaan liittyvien eettisten
kysymysten erittelemisen harjoitteleminen
- Valmiudet (ja innostus) kaikkien sosiaalityön opintojaksojen
sisältöjen tarkastelemiseen myös
etiikan näkökulmasta

- Ymmärrys ihmis- ja perusoikeuksista sosiaalityön etiikan lähtökohtana
- Sosiaalityön eettisten periaatteiden ja perusarvojen tunteminen
ja niihin sitoutuminen sekä niiden
ymmärtäminen paitsi ammatillisena
velvollisuutena myös oikeutena ja
välineenä, jonka turvin voi kriittisesti tarkastella toimintajärjestelmiä
ja omaa toimintaa
- Ihmiskäsityksen jäsentyminen ammatillisuuden kokonaisuudessa
- Sosiaalityön etiikan ja arvojen
jäsentyminen ammatillisuuden
kokonaisuudessa
- Ymmärrys sosiaalityön etiikasta
käytännössä rakentuvana asiana
- Valmiudet eettisten periaatteiden
noudattamiseen ja puolustamiseen
käytännön tilanteissa sekä oman
toiminnan kriittis-analyyttiseen tarkastelemiseen etiikan näkökulmasta
- Valmiudet sosiaalityöhön liittyvien
kysymysten kriittis-analyyttiseen
tarkastelemiseen myös eettisestä
näkökulmasta
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SOSIAALITYÖN YHTEISKUNNALLINEN – GLOBAALI JA
PAIKALLINEN – ULOTTUVUUS
Kandidaatin tutkinto

Maisterin tutkinto

- Sosiaalityön kansainvälisten arvoja teoriaperinteiden tunteminen
- Tietämys sosiaalityön teorioihin ja
arvoperustaan liittyvistä kulttuurisyhteiskunnallisista sitoumuksista ja
näiden aiheuttamista monimutkaisista kysymyksenasetteluista
- Perustietämys muualla kuin länsimaissa harjoitettavasta sosiaalityöstä
- Tietämys sosiaalityössä kohdattavien ilmiöiden ja sosiaalityön
luonteen sekä maailmanlaajuisten
prosessien välisistä yhteyksistä
- Tietoisuus absoluuttisen ihmisarvon ja kulttuuristen perinteiden
välisistä ristiriitatilanteista ja näiden
alustava pohtiminen
- Perustiedot Suomen perinteisistä
ja uusista kulttuurisista vähemmistöistä sekä monikulttuurisuuden tunnistaminen suomalaiseen
yhteiskuntaan kuuluvana ilmiönä
- Tietoisuus erilaisten alueellisten tekijöiden vaikutuksesta
sosiaalityön tarpeisiin ja sisältöön:
kaupunki- ja maaseutusosiaalityön
sekä asuinalueanalyysin perusteiden
tuntemus
- Kansainvälisen toiminnan
perusteiden ja mahdollisuuksien
hahmottaminen
- Valmius (ja innostus) kaikkien
opintojaksojen sisällön tarkastelemiseen myös globaalisuuden
ja paikallisuuden herättämästä
näkökulmasta

- Ymmärrys sosiaalityön arvo- ja
teoriaperinteen kansainvälisistä
juurista ja rakentumisesta kansainvälisissä yhteyksissä
- Sosiaalityön teorioihin ja
arvoperustaan liittyvien kulttuurisyhteiskunnallisten sitoumusten
tunnistaminen ja niiden vaikutusten
kriittis-analyyttinen eritteleminen
- Sosiaalityön ja maailmanlaajuisten
prosessien välisen yhteyden tunnistaminen ja erittely
- Valmius eritellä kriittis-analyyttisesti absoluuttisen ihmisarvon ja
kulttuuristen perinteiden välisiä ristiriitatilanteita sekä valmius toimia
harkitusti tilanteissa
- Valmiudet toimia kulttuurisesti ja
tilannekohtaisesti joustavasti
- Kaupunki- ja maaseutusosiaalityön erityispiirteiden kriittis-analyyttinen ymmärtäminen ja valmiudet
sosiaalityöhön ja sosiaalityön
tarpeeseen vaikuttavien alueellisten
tekijöiden analysoimiseen
- Valmius työskennellä eri kulttuurien edustajien kanssa ja alustavat
verkostoitumisvalmiudet kansainväliseen yhteistyöhön (esim.
konferenssit)
- Globaalien ja paikallisten tekijöiden hahmottaminen sosiaalityön
toiminnallisessa kokonaisuudessa
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SOSIAALITYÖN HISTORIA JA KEHITYS
Kandidaatin tutkinto

Maisterin tutkinto

- Sosiaalityön historian ja kehitysdynamiikan perusteiden tunteminen
- Sosiaalisten ilmiöiden historian
alustava tunteminen
- Tulevaisuusperspektiivin hahmottaminen nykyisyyden kontekstista

- Syventynyt sosiaalityön historian
tuntemus ja kriittis-analyyttinen
ymmärrys sosiaalityöstä historiallisesti kehittyvänä työmuotona
- Ymmärrys sosiaalisten ilmiöiden historiallisesti kehittyneestä
luonteesta ja suhtautumistapojen
historiallisista muutoksista
- Valmius sosiaalityön tulevaisuuden analyyttis-kriittiseen pohtimiseen

VUOROVAIKUTUS
Kandidaatin tutkinto

Maisterin tutkinto

- Perustiedot ammatillisessa vuorovaikutuksessa olennaisista tekijöistä
ja ammatillisen vuorovaikutuksen
harjoitteleminen
- Perusvalmiudet ammatilliseen
toimintaan ja vuorovaikutukseen
molemmilla kotimaisilla kielillä
- Perusvalmiudet oman toiminnan
kirjalliseen ja suulliseen käsitteellistämiseen
- Perustiedot yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen ja julkisuustyöhön
liittyvistä vuorovaikutuksellisista
valmiuksista
- Verkostoitumiseen liittyvät perustiedot ja –taidot
- Tutkimusviestinnän edellyttämät
perustiedot ja –taidot

- Valmius ammatillisen vuorovaikutuksen omakohtaiseen kriittis-analyyttiseen erittelemiseen ja
jatkuvaan kehittämiseen
- Valmius ammatilliseen toimintaan
ja vuorovaikutukseen molemmilla
kotimaisilla kielillä
- Valmiudet oman työn erittelyyn ja
esittelyyn sekä tehtyjen valintojen
ja päätösten perustelemiseen suullisesti ja kirjallisesti
- Valmiudet yhteiskunnalliseen
kommunikointiin ja tiedottamiseen
- Valmiudet verkostojen rakentamiseen ja ylläpitoon sekä verkostoitumiseen liittyvien tietojen ja taitojen
kriittis-analyyttiseen erittelemiseen
ja kehittämiseen
- Tutkimusviestinnän edellyttämät
tiedot ja taidot, näiden kriittis-analyyttinen eritteleminen ja
kehittäminen

107

ASIANTUNTIJUUS, AMMATTI-IDENTITEETTI JA AMMATTIVASTUU
Kandidaatin tutkinto

Maisterin tutkinto

- Perustiedot ammatillista asiantuntijuutta ja ammatti-identiteettiä
koskevista käsittämistavoista ja
teorioista
- Joustavuuden ja epävarmuuden
sietämisen merkityksen pohtiminen
- Sosiaalisten ongelmien sekä
yhteiskunnallisten tekijöiden ja yhteiskunnallisen muutoksen välisen
suhteen pohtiminen
- Perusvalmiudet seurata yhteiskunnallista muutosta ja muutosten mukanaan tuomia sosiaalityön kannalta
merkityksellisiä kysymyksiä
- Sosiaalityössä kohdattavien ilmiöiden määrittelyihin ja tulkintoihin
liittyvän vallankäytön pohtiminen
- Perusymmärryksen omaaminen
sosiaalityöstä yhteiskunnallisena ja
yksilötasoisena vaikuttamistyönä
- Sosiaalityön hahmottaminen
aktiivisena muutostyönä
- Perustiedot sosiaalisesta raportoinnista
- Perustiedot sosiaalisten vaikutusten arvioinnista (SVA) ja
sosiaalisten vaikutusten ennakoinnista (SVE)
- Eri tiedonlajeihin liittyvän käsitteistön (arkitieto, kokemusperäinen
tieto sekä tutkimustieto, itsesäätelytieto) tunteminen ja eri tiedonlajien merkityksen pohtiminen
- Tiedonmuodostusprosessien
tunteminen ja erilaisten tiedonmuodostuksen tapojen ja niiden
merkityksen pohtiminen
- Ymmärrys taiteen merkityksestä
sosiaalityön tiedonlähteenä
- Perustiedot refleksiivisestä ammatillisuudesta ja reflektoinnin
harjoitteleminen käytännössä omaa
opiskelutoimintaa reflektoimalla
- Perustiedot itse- ja vertaisarvioinnista ja näiden harjoitteleminen
käytännössä omia opiskeluprosesseja tarkastelemalla

- Ammatillista asiantuntijuutta ja
ammatti-identiteettiä koskevien
teorioiden syventynyt tuntemus ja
näiden teorioiden käytäntöyhteyden
omakohtainen eritteleminen
- Joustavuuden ja epävarmuuden
sietämisen merkityksen analyyttinen
ymmärtäminen ja näiden liittäminen
osaksi omaa ammatillista toimintaa
- Sosiaalisten ongelmien sekä
yhteiskunnallisten tekijöiden ja yhteiskunnallisen muutoksen välisen
suhteen syventynyt ymmärrys ja
kriittis-analyyttinen eritteleminen ja
muutosstrategioiden hahmottaminen
- Syvenevä ymmärrys ajankohtaisista sosiaalityön kannalta merkittävistä sosiaalisista kysymyksistä,
valmius näiden seuraamiseen ja
kriittis-analyyttiseen tarkastelemiseen
- Valmius ammatillisiin ja muihin
määrittelyihin ja tulkintoihin liittyvän vallankäytön kriittis-analyyttiseen erittelemiseen teoriassa ja
käytännön tilanteissa
- Valmius kansalaisena, sosiaalityöntekijänä ja tutkijana saadun
yhteiskunnallisen, erityisesti yhteiskunnallisia epäkohtia koskevan,
tiedon julki tuontiin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä
yksilötasoiseen vaikuttamistyöhön
vaikuttamiseen sekä yksilötasoiseen
vaikuttamistyöhön
- Ymmärrys sosiaalityöstä aktiivisena muutostyönä ja muutostyön
keinojen syvällinen tunteminen
ja kriittis-analyyttinen tarkasteleminen
- Valmius sosiaaliseen raportointiin,
siihen liittyvien työmenetel-mien
kehittämiseen ja kriittis-analyyttinen ymmärrys sosiaalisen raportoinnin merkityksestä
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ASIANTUNTIJUUS, AMMATTI-IDENTITEETTI JA AMMATTIVASTUU jatkuu...
Kandidaatin tutkinto

Maisterin tutkinto

- Oman persoonan vaikutuksen
tiedostaminen ammatillisessa
toiminnassa
- Perustiedot tutkivasta työotteesta
ja pohdinnan herääminen koskien
tutkivan työotteen merkitystä
sosiaalityössä
- Perustiedot kokemuksellisesta
oppimisesta ja kokemuksellisen
oppimisen hyödyntäminen omassa
opiskelussa
- Perustiedot työssä jaksamiseen
liittyvistä kysymyksistä
- Perustiedot työyhteisön hyvinvointia ja jaksamista tukevista ja
horjuttavista tekijöistä sekä työyhteisön keskinäisestä vastuusta ja
tähän liittyvien valmiuksien harjoitteleminen opiskelijaryhmässä
- Opintoja ja ammatillista kehittymistä tukevat tietotekniikan
perustaidot
- Perusymmärrys ammatilliseen
työskentelyyn liittyvien prosessien
samankaltaisuuksista (mm. tutkimusprosessi, asiakastyön prosessi,
kehittämisprosessi) samankaltaisuuksista sekä kaavamaisen ja
refleksiivisen prosessityöskentelyn
välisistä eroista
- Perustiedot moniammatillisesta työskentelystä ja työryhmätyöskentelystä
- Perustiedot ammatilliseen verkostoitumiseen liittyvistä kysymyksistä
- Valmius (ja innostus) oman
opiskeluprosessin sekä oman asiantuntijuuden ja ammatti-identiteetin
kehittymisen tarkastelemiseen läpi
opintojen
- Perustiedot ennakoivasta ja ehkäisevästä toiminnasta
- Vaativien asiantuntijatehtävien
(esim. lausuntojen laatiminen)
suorittamisen harjoitteleminen

- Valmius sosiaalisten vaikutusten
arviointiin ja ennakointiin ja kriittis-analyyttinen ymmärrys tämän
merkityksestä
- Eri tiedonlajien (arkitieto, kokemusperäinen tieto, tutkimustieto,
itsesäätelytieto) kriittis-analyyttinen tunnistaminen ja tietoinen
hyödyntäminen ammatillisessa
työskentelyssä
- Tietoiseen ja eettisesti kestävään
tiedonmuodostusprosessiin oppiminen ja sen harjoittaminen sekä
edelleen kehittäminen
- Erittelevä ymmärrys koskien
taidetta sosiaalityön tiedonlähteenä
ja työskentelyä tukevana mahdollisuutena
- Refleksiivisen ammatillisuuden
teoreettisten lähtökohtien tunte-minen, refleksiivisyyden merkityksen
kriittis-analyyttinen eritte-leminen
ja valmius refleksiivisyyden toteuttamiseen käytännössä
- Valmiudet oman toiminnan itse- ja
vertaisarviointiin sekä työn-ohjauksen hyödyntämiseen ja ymmärrys
näiden merkityksestä
- Kriittis-analyyttinen ymmärrys
oman persoonan vaikutuksesta
ammatilliseen toimintaan ja oman
persoonan käyttäminen hallitusti
ammatillisessa toiminnassa
- Tutkivan työotteen teorian kriittis-analyyttinen ymmärtäminen,
tutkivan työotteen merkityksen eritteleminen ja valmius tutkivan työotteen soveltamiseen käytännössä
- Kokemuksellisen oppimisen
teorian kriittis-analyyttinen ymmärtäminen ja hyödyntäminen oman
ammatillisuuden kehittämisessä
- Perustiedot työssä jaksamiseen
liittyvistä kysymyksistä ja valmi-us
omasta ja työtoverien jaksamisesta
huolehtimiseen
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ASIANTUNTIJUUS, AMMATTI-IDENTITEETTI JA AMMATTIVASTUU jatkuu...
Kandidaatin tutkinto

Maisterin tutkinto
- Kriittis-analyyttinen ymmärrys työyhteisön hyvinvointia ja
jaksamista tukevista ja horjuttavista
tekijöistä sekä valmiudet työyhteisön hyvinvointia ja jaksamista
tukevaan toimintaan. Työyhteisön
keskinäisen vastuun merkityksen
ymmärtäminen
- Ammatillista kehittymistä tukevat
tietotekniikan perustaidot sekä
tietotekniikan ja sosiaalityön välisen
suhteen kriittis-analyyttinen eritteleminen
- Kriittis-analyyttinen ymmärrys
ammatilliseen työskentelyyn liittyvistä prosesseista sekä valmius
refleksiivisten ammatillisten prosessien läpi viemiseen
- Kriittis-analyyttinen ymmärrys
moniammatillisen työskentelyn
ja työryhmätyöskentelyn ehdoista
ja vaatimuksista sekä valmius
moniammatilliseen työskentelyyn
ja työryhmätyöskentelyyn ja tämän
valmiuden tietoiseen kehittämiseen
- Kriittis-analyyttinen ymmärrys
verkostoitumisen edellyttämistä
tekijöistä ja valmiudet ammatilliseen verkostoitumiseen
- Valmius (ja halu) oman toiminnan sekä oman asiantuntijuuden ja
ammatti-identiteetin kriittis-analyyttiseen erittelemiseen ja jatkuvaan
kehittämiseen
- Kriittis-analyyttinen ymmärrys ennakoivan ja ehkäisevän työskentelyn
merkityksestä ja keinoista sekä
valmius ennakoivaan ja ehkäisevään
toimintaan
- Valmiudet lakisääteisten asiantuntijatehtävien suorittamiseen
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TUTKIVA AMMATILLISUUS
Kandidaatin tutkinto

Maisterin tutkinto

- Tieteellisen toiminnan perusarvojen – eettisyyden, totuudellisuuden
ja rehellisyyden – tunteminen ja
sitoutuminen noudattamaan niitä
(prosessin kautta) sekä tutkimusetiikan huomioon ottamisen harjoitteleminen tutkimusprosessissa
- Perusvalmius oman toiminnan
arvioimiseen
- Tieteellisten tekstien lukemisen ja
erittelemisen harjoitteleminen
- Tutkimuksellisen tiedontuottamisen harjoitteleminen
- Perustiedot refleksiivisen
tutkimusprosessin vaiheista ja
tutkimusprosessin läpiviemisen
alustava harjoittelu
- Tieteellisen tiedonhaun perusvalmiudet (tiedonhaun keinot,
lähdekritiikki)
- Perustiedot tutkimusmenetelmistä
(sekä kvalitatiiviset että kvantitatiiviset) ja näiden käyttämisen
alustava harjoittelu
- Perustiedot tilastotieteestä
- Perustiedot tieteellisen tekstin
ominaisuuksista ja tieteellisen tekstin kirjoittamisen harjoitteleminen
- Alustavat tiedot tutkimuksentekoa
tukevista tietokoneohjelmista
- Perustiedot muun muassa arviointitutkimuksesta, tapaustutkimuksesta ja toimintatutkimuksesta
ja näiden merkityksen pohtiminen
sosiaalityön kannalta
- Perustiedot sosiaalityön käytäntötutkimuksesta ja sen merkityksen
pohtiminen
- Tutkimusideoita ja –tekstejä
koskevan rakentavan kritiikin
antamisen ja vastaanottamisen
harjoitteleminen
- Perustiedot sosiaalityön käytäntötutkimuksesta ja sen merkityksen
pohtiminen

- Sitoutuminen noudattamaan
tieteellisen toiminnan perusarvoja ja
valmius arvioida omiin tutkimuksellisiin ratkaisuihin liittyviä eettisiä
kysymyksiä
- Valmius oman toiminnan arvioimiseen ja tämän arvioimisen
merkityksen kriittis-analyyttinen
ymmärtäminen
- Valmius tieteellisten tekstien
lukemiseen, erittelemiseen ja hyödyntämiseen analyyttis-kriittisesti ja
refleksiivisesti
- Valmiudet tutkimukselliseen
tiedontuottamiseen
- Valmius refleksiivisen tutkimusprosessin hallittuun läpi viemiseen
sen kaikkine vaiheine
- Kehittyneiden tiedonhaun
sekä lähdekritiikin valmiuksien
omaaminen
- Tutkimusmenetelmien (sekä
kvalitatiiviset että kvantitatiiviset)
ja näiden teoreettisten sitoumusten
tunteminen, eri tutkimusmenetelmien mahdollisuuksien ja heikkouksien eritteleminen, valmiudet
tutkimusmenetelmien käyttöön ja
erityinen paneutuminen yhteen tai
muutamaan tutkimusmenetelmään
- (Kvantitatiivisen) tutkimuksenteon
kannalta välttämättömät tilastotieteelliset tiedot ja taidot
- Sitoutuminen noudattamaan
tieteellisen toiminnan perusarvoja ja
valmius arvioida omiin tutkimuksellisiin ratkaisuihin liittyviä eettisiä
kysymyksiä
- Valmius oman toiminnan arvioimiseen ja tämän arvioimisen
merkityksen kriittis-analyyttinen
ymmärtäminen
- Valmius tieteellisten tekstien
lukemiseen, erittelemiseen ja hyödyntämiseen analyyttis-kriittisesti ja
refleksiivisesti
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TUTKIVA AMMATILLISUUS jatkuu...
Kandidaatin tutkinto

Maisterin tutkinto

- Tutkivan lähestymistavan merkityksen pohtiminen sosiaalityön
kannalta
- Tutkimusetiikan ja sosiaalityön
ammattietiikan välisen suhteen
pohtiminen
- Asiakastyön prosessin ja tutkimusprosessin yhtäläisyyksien
tunnistaminen

- Kriittis-analyyttinen ymmärrys
tieteellisen tekstin erityispiirteistä
ja valmius laatia sujuva tieteellinen
teksti
- Valmiudet käyttää tutkimuksentekoa tukevia tietokoneohjelmia
- Arviointitutkimuksen, tapaustutkimuksen sekä toimintatutkimuksen perusvalmiudet sekä näiden
menetelmien sekä sosiaalityön
välisen suhteen kriittis-analyyttinen
tarkasteleminen
- Valmiudet käytäntötutkimukseen
ja sen merkityksen kriittis-analyyttiseen erittelemiseen
- Valmius tutkimusideoita ja –tekstejä koskevan rakentavan kritiikin
antamiseen ja vastaanottamiseen
- Valmiudet käytäntötutkimukseen
ja sen merkityksen kriittis-analyyttiseen erittelemiseen
- Tutkivan lähestymistavan merkityksen kriittis-analyyttinen ymmärtäminen ja valmiudet tutkivaan
lähestymistapaan
- Tutkimusetiikan ja sosiaalityön
ammattietiikan välisen suhteen kriittis-analyyttinen eritteleminen
- Asiakastyön prosessin ja tutkimusprosessin samankaltaisuuden
kriittis-analyyttinen ymmärtäminen
ja hyödyntäminen asiakastyössä
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SOSIAALITYÖN TEORIA, MENETELMÄT JA AMMATILLISET
VALMIUDET
Kandidaatin tutkinto

Maisterin tutkinto

- Sosiaalityön peruskäsitteistön
tunteminen
- Lähitieteenalojen (mm. sosiaalipolitiikka, psykologia, sosiologia)
peruskäsitteiden ja
-tarkastelutapojen tunteminen
- Perustiedot sosiaalityössä esille
tulevista mikro- ja makrotasoisista
ilmiöistä ja sosiaalisista ongelmista
mukaan lukien psykososiaaliset
ongelmat
- Tietoisuus siitä, että ilmiöitä voidaan tarkastella, riippuen tieteenalasta ja myös sosiaalityön sisäisistä
teoriavalinnoista, eri näkökulmista
- Erilaisten tarkastelutapojen yhtäläisyyksien, erojen ja
integroimisen mahdollisuuksien
pohtiminen
- Mikro- ja makrotasoisten sosiaalityön menetelmien (yksilötyöskentelyn menetelmien lisäksi myös esim.
yhteisö-, ryhmä- ja yhdyskuntatyö)
perustuntemus ja alustava käytännön soveltamiseen liittyvä pohdinta
ja harjoittelu
- Perustiedot mikro- ja makrotasoisesta ehkäisevästä työstä
- Asiakastyön perusvalmiuksien
(ammatillinen asiakkaan kohtaaminen, tavoitteellinen toiminta,
eettisesti vastuullisen, teoreettisesti
ja menetelmällisesti perustellun,
refleksiivisen ammatillisen intervention ja työskentelyprosessin
toteuttaminen, työskentelysuhteen
ylläpitäminen, kehittäminen ja
jatkuva arviointi yhdessä asiakkaan
kanssa, vertaisarviointina ja itsearviointina) harjoittelu
- Perustiedot ammatillisen haastattelun teoriasta ja haastattelemisen
harjoittelu

- Arkielämän sujumisen perusedellytysten ja yleisimpien arkielämän
sujumista horjuttavien tekijöiden
sekä asiakastyössä esille tulevien
mikro- ja makrotasoisten ilmiöiden
ja sosiaalisten ongelmien, mukaan
lukien psykososiaaliset ongelmat,
syventynyt tunteminen ja analyyttinen ymmärtäminen käyttäen
hyväksi sosiaalityön käsitteitä ja
teorioita sekä lähitieteenalojen
(mm. psykologia, sosiaalipsykologia, sosiaalipolitiikka, sosiologia,
käyttäytymistieteet, hallintotieteet)
keskeisiä käsitteitä ja teorioita
- Sosiaalityön eri teoriaperinteiden
sekä lähitieteenalojen eri teorioiden ja käsitteiden välisten erojen,
yhtäläisyyksien ja integroimisen
mahdollisuuksien syventynyt, kriittis-analyyttinen eritteleminen
- Ymmärrys sosiaalityön eri
tarkastelutapojen yhtäläisyyksistä,
eroista ja integroimisen mahdollisuuksista
- Mikro- ja makrotasoisten sosiaalityön menetelmien (yksilötyöskentelyn menetelmien lisäksi myös esim.
yhteisö-, ryhmä- ja yhdyskuntatyö)
lähtökohtaolettamusten, teoreettisten sitoumusten ja etiikan tunteminen, käytäntöön soveltaminen ja
kriittis-analyyttinen arvioiminen
- Ehkäisevän työn merkityksen
kriittis-analyyttinen eritteleminen
ja valmius mikro- ja makrotasoisen
ehkäisevän työskentelyotteen
soveltamiseen
- Valmiudet itsenäiseen toimintaan
vaativissa asiakastyön tehtävissä
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SOSIAALITYÖN TEORIA, MENETELMÄT JA AMMATILLISET
VALMIUDET jatkuu...
Kandidaatin tutkinto

Maisterin tutkinto

- Asiakastyön dokumentointia koskevat perustiedot ja dokumentoinnin harjoitteleminen käytännössä
- Valtaistaviin ammattikäytäntöihin
ja asianajoon liittyvät perustiedot
ja -taidot

- Ammatillista haastattelua
koskevien teoreettisten seikkojen
tunteminen, valmius ammatillisen
haastattelun läpi viemiseen ja omien
haastatteluvalmiuksien ja
-tekniikoiden tilanteenmukaisen
hallinnan kehittämiseen ja arviointiin
- Valmius tietoiseen ja tarkoituksenmukaiseen asiakastyön dokumentointiin ja omien dokumentointivalmiuksien ja -käytäntöjen jatkuva
kehittäminen
- Valtaistavan ja voimavarakeskeisen työotteen hallinta sekä
asiakaslähtöiseen edunvalvontaan
(advocacy ja empowerment)
sitoutuminen ja niihin vaikuttavien
tekijöiden arvioiminen
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ,
HYVINVOINTIPALVELUJÄRJESTELMÄ, JOHTAMINEN JA
KEHITTÄMINEN SEKÄ LAINSÄÄDÄNTÖ
Kandidaatin tutkinto

Maisterin tutkinto

- Perustiedot sosiaalityön
toimintakentistä (sosiaalipalvelutoimisto, terveyssosiaalityö jne.,
mukaan lukien kolmannen sektorin
toimintakentät)
- Perustiedot yhteiskunnallisten
tekijöiden vaikutuksesta sosiaalityöhön ja sosiaalityön toimintaympäristöön
- Perustiedot talouden, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön välisistä
yhteyksistä
- Sosiaaliturvapolitiikan perusteiden
tunteminen
- Sosiaalietuus- ja sosiaalipalvelujärjestelmän kehityksen ja nykytilan
pääpiirteiden tunteminen
- Perustiedot hyvinvointijärjestelmien arvoperustoista
- Perustiedot prosessien johtamiseen ja ohjaamiseen liittyvistä
kysymyksistä
- Perustiedot palvelujen piiriin
ohjaamisesta, palvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä (case
management)
- Perustiedot sosiaalitalouden ja
taloushallinnon kysymyksistä
- Kehittämistyöhön liittyvien peruskäsitteiden tunteminen
- Hyvinvointistrategiseen työhön
liittyvät perustiedot
- Perustiedot kolmanteen sektoriin
ja yhteisötalouteen liittyvistä kysymyksistä
- Julkis- ja sosiaalioikeuden
peruskäsitteiden, periaatteiden
sekä lainsäädännön tunteminen ja
soveltaminen
- Perustiedot sosiaalityön kannalta keskeisistä kansainvälisistä
säädöksistä
- Sosiaalialan hallinnointimekanismien (suositukset jne.) perustuntemus

- Sosiaalityön toimintakenttien
(sosiaalipalvelutoimisto, terveyssosiaalityö jne., mukaan lukien
kolmannen sektorin toimintakentät)
tunteminen ja niiden erityispiirteiden kriittis-analyyttinen tarkasteleminen
- Yhteiskunnallisten tekijöiden ja
sosiaalityön välisen suhteen kriittisanalyyttinen eritteleminen
- Talouden, sosiaalipolitiikan ja
sosiaalityön välisten yhteyksien ja
dynamiikan kriittis-analyyttinen
eritteleminen
- Sosiaaliturvapolitiikan tunteminen
ja sosiaaliturvapolitiikan ja sosiaalityön välisen suhteen kriittis-analyyttinen tarkasteleminen
- Sosiaalietuus- ja sosiaalipalvelujärjestelmän ymmärtäminen
historiallisesti kehittyvänä toimintajärjestelmänä
- Hyvinvointijärjestelmien arvoperustojen kriittis-analyyttinen
ymmärtäminen
- Erilaisten ammatillisten johtamisen teorioiden perustuntemus sekä
valmiudet prosessien johtamiseen ja
ohjaamiseen, vaikutusten hahmottamiseen ja näiden valmiuksien
tietoiseen kehittämiseen
- Valmiudet palvelujen piiriin
ohjaamiseen, palvelujen tuottamiseen ja järjestämiseen (case management) sekä tällaisen toiminnan ja
sosiaalityön välisen suhteen kriittisanalyyttinen tarkasteleminen
- Sosiaalitalouden ja taloushallinnon
kysymysten tunteminen ja näiden
sekä sosiaalityön välisen suhteen
kriittis-analyyttinen tarkasteleminen
- Kehittämistyön perusvalmiuksien omaaminen ja kehittämistyötä
ohjaavien teorioiden kriittis-analyyttinen eritteleminen
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ,
HYVINVOINTIPALVELUJÄRJESTELMÄ, JOHTAMINEN JA
KEHITTÄMINEN SEKÄ LAINSÄÄDÄNTÖ jatkuu...
Kandidaatin tutkinto

Maisterin tutkinto

- Perustiedot projektihallinnoinnista
- Lakitekstin lukemisen ja soveltamisen harjoitteleminen
- Sosiaalilainsäädännön historian
keskeisten vaiheiden tunteminen
- Sosiaalityön ja lainsäädännön
välisen suhteen pohtiminen

- Valmiudet hyvinvointistrategiseen
lähestymistapaan
- Kolmannen sektorin ja yhteisötalouden kysymysten tunteminen ja
näiden sekä sosiaalityön välisen
suhteen kriittis-analyyttinen eritteleminen
- Julkis- ja sosiaalioikeuden käsitteiden, periaatteiden ja lainsäädännön
tunteminen ja soveltaminen
- Sosiaalityön kannalta keskeisten
kansainvälisten säädösten tunteminen ja soveltaminen
- Hallinnointimekanismien tunteminen ja niiden kriittis-analyyttinen
eritteleminen
- Alustava valmius projektihallinnointiin
- Valmius lakitekstin ymmärtämiseen ja soveltamiseen käytännön
tilanteissa
- Sosiaalilainsäädännön logiikan
ja muutossuuntien tunteminen ja
eritteleminen
- Sosiaalityön ja lainsäädännön
välisen suhteen kriittis-analyyttinen erittely (esim. etiikka ja
arvot, toimintakäytännöt, lain ja
sosiaalityön välisestä suhteesta
käyty keskustelu)
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Liite 2. Suomalaiset sosiaalityön väitöskirjat vuosina 1994–2005
1994
JY

Matthies, AilaLeena

Epävirallisen sektorin ja hyvinvointivaltion
suhteiden tarkastelua.

KuY

Niiranen, Vuokko

Sosiaalitoimen moniulotteinen johtajuus. Tutkimus sosiaalijohtajien johtamistyöstä, johtajatyypeistä ja vapaakuntakokeilusta sosiaalitoimen reformina.

LaY

Järvikoski, Aila

Vajaakuntoisuudesta elämänhallintaan? Kuntoutuksen viitekehysten ja toimintamallien
tarkastelua.

LaY

Koskinen, Simo

Gerontologinen sosiaalityö vanhuuspolitiikan
mikrorakenteena

LaY

Pohjola, Anneli

Elämän valttikortit? Nuoren aikuisen elämänkulku toimeentulotukea vaativien tilanteiden
valossa.

TY

Ritakallio, VeliMatti

Köyhyys Suomessa 1981 -1990. Tutkimus tulonsiirtojen vaikutuksesta.

TY

Virtanen, Petri

Homo Civilis. Tutkimus sosiaalityöntekijöiden ja sosiaalityön habituksesta.

JY

Eräsaari, Leena

Kohtaamisia byrokraattisilla näyttämöillä

JY

Satka, Mirja

Making social citizenship. Conceptual practices from the finnish poor law to professional
social work.

JY

Linden, Mirja

Muuttuva syövän kuva ja kokeminen

KuY

Väisänen, Raija

Työelämän turvattomuus, sen syyt ja hallintakeinot. Tutkimus ydinkeski-ikäisistä (45–54)
työntekijöistä Kuopion läänissä.

LaY

Tulva, Taimi

Viron sosiaalityön muotoutuminen murroskaudella

LaY

Vaarama, Marja

Vanhusten hoivapalvelujen tuloksellisuus hyvinvoinnin tuotanto -näkökulmasta.

LaY

Piirainen, Keijo

Kuntoutussopimus. Tutkimus asiantuntijaasiakassuhteen sosiaalisesta ylläpidosta

LaY

Väärälä, Reijo

Ammattikoulutus ja kvalifikaatiot

Karvinen, Synnöve

Sosiaalityön ammatillisuus modernista professionaalisuudesta refleksiiviseen asiantuntijuuteen.

1995

1996
KuY
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KuY

Ruostila, Reijo

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen muutos evoluutiona. Tapaustutkimus Siilinjärven kunnasta.

LaY

Karjalainen, Vappu

Verkoston lupaus: tutkimus aikuisasiakkaan
palveluverkoston rakentumisesta.

LaY

Laitinen, Jorma

Tahdosta riippumattoman psykiatrisen hoidon
oikeutus moraalifilosofisessa katsannossa.

TaY

Jokinen Arja & Juhila Kirsi

Merkitykset ja vuorovaikutus. Poimintoja
asunnottomuuspuheiden kulttuurisesta virrasta.

TaY

Rauhala, PirkkoLiisa

Miten sosiaalipalvelut ovat tulleet osaksi suomalaista sosiaaliturvaa.

HY

Heino, Tarja

Asiakkuuden hämäryys lastensuojelussa. Sosiaalityöntekijöiden tuottama määritys lastensuojelun asiakkaaksi.

KuY

Viinamäki, Tanja

Opettajien ja sosiaalityöntekijöiden psyykkinen rasittuneisuus

LaY

Linnakangas, Ritva

Työpaikan menetys. Tutkimus työsuhteen jatkumisen ja loppumisen sosiaalisista ehdoista.

TaY

Kröger, Teppo

Hyvinvointikunnan aika. Kunta hyvinvointivaltion sosiaalipalvelujen rakentajana.

TaY

Rostila, Ilmari

Keskustelu sosiaaliluukulla. Sosiaalityön arki
sosiaalitoimiston toimeentulokeskusteluissa.

TY

Valtonen, Kathleen

The societal participation of refugees and immigrants: case studies in Finland, Canada and
Tridinad.

HY

Granfelt, Riitta

Kertomuksia naisten kodittomuudesta

JY

Niemi-Väkeväinen,
Leena

Koulutusjaksot ja elämänpolitiikka. Kouluttautuminen yksilöllistymisen ja yhteisöllisyyden risteysasemana.

JY

Mutka, Ulla

Sosiaalityön neljäs käänne. Asiantuntijuuden mahdollisuudet vahvan hyvinvointivaltion jälkeen.

LaY

Kinnunen, Petri

Hyvinvoinnin ruletti. Tutkimus sosiaalisen
tuen verkostojen jäsentymisestä 1990-luvun
lopun Suomessa.

LaY

Siira, Helena

Asiakkaan autonomiaako rakentamassa? Tapaustutkimus kunnallisesta kotipalvelusta asiakkaan suoriutumisen tukijana.

1997

1998

118

TaY

Forsberg, Hannele

Perheen ja lapsen tähden - etnografia kahdesta
lastensuojelun asiantuntijakulttuurista

TY

Forssen, Katja

Children, families and the welfare state. Studies on the Outcome of the Finnish family
policy.

HY

Haverinen, Riitta

Palvelusitoumukset ja hyvinvointivaltion palvelujärjestelmän käänne

HY

Huotari, Kari

Positiivista elämää - HIV-tartunnan saaneiden
selviytyminen arjessa

HY

Seppänen-Järvelä,
Riitta

Luottamus prosessiin - kehittämistyön luonne
sosiaali- ja terveysalalla

HY

Törrönen, Maritta

Lasten arki laitoksessa - elämistila lastenkodissa ja sairaalassa

KuY

Kauppila, Tarja

Vankeudesta vapauteen - suomalaisten miesvankien turvattomuus ja elämäntilanteen hallinta

LaY

Virolainen, Kari

Elinikäinen taakka. Ikääntyneiden lappilaisten
muistot vuorovaikutussuhteistaan jatkosodan
aikana saksalaisiin sotilaisiin ja venäläisiin sotavankeihin.

LaY

Viinamäki, Leena

Periodielämää? Tutkimus vuonna 1966 syntyneiden torniolaisten opiskelu- ja työssäkäyntireiteistä

TaY

Caven, Outi

Sujutusta ja pyöritystä - tutkimus byrokratian merkityksistä sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakastyössä

TaY

Lin, Ka

Confucian welfare cluster. A cultural interpretation of social welfare

TaY

Roivainen, Irene

Sokeripala metsän keskellä. Lähiö sanomalehden konstruktiona

HY

Nylund, Marianne

Varieties of mutual support and voluntary action - study of finnish self-help groups and
volunteers

KuY

Somerkivi, Pirjo

Olen verkonsilmässä kala. Vammaisuus, kuntoutuminen ja selviytyminen sosiaalisen tuen
verkoissa

KuY

Vornanen, Riitta

Turvallisuus elämänkysymyksenä. 13–17 vuotiaiden nuorten turvallisuus ja turvattomuuden aiheet

1999

2000
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LaY

Kyngäs, Margit

Vankeus miehen elämänkulussa - tutkimus
nuorena rikoksentekijänä vankilaan tuomittujen miesten lapsuudesta, vankeusajasta ja vankeuden jälkeisestä elämästä

LaY

Mattus, MarjaRiitta

Valtaistava ja yhteistyötä avaava haastattelumenetelmä perhelähtöisessä interventiossa

LaY

Kostamo-Pääkkö,
Kaisa

Puheet avohuoltopainotteisia - toimenpiteet
laitoskeskeisiä - analyysi paikallisesta palvelujärjestelmästä mielenterveyssektorilla

TaY

Ritala-Koskinen,
Aino

Mikä on lapsen perhe? Tulkintoja lasten uusperhesuhteista

TaY

Toikko, Timo

Sosiaalityön amerikkalainen oppi - yhdysvaltalainen casework ja sen sovellus suomalaiseen tapauskohtaiseen sosiaalityöhön

TY

Nyqvist, Leo

Väkivaltainen parisuhde, asiakkuus ja muutos. Prosessinarviointi parisuhdeväkivallasta
ja turvakotien selviytymistä tukevasta asiakastyöstä.

HY

Julkunen, Ilse

Being young and unemployed. Reactions and
actions in northern europe.

JY

Suomi, Asta

Ammattia etsimässä. Tarinoita koulutusajasta
ja narratiivisesta pätevyydestä.

TaY

Strömpl, Judit

The K school. Residential management of
troublesome girls in transition-time Estonia.

HY

Kääriäinen, Aino

Lastensuojelun sosiaalityö asiakirjoina - dokumentoinnin ja tiedonmuodostuksen dynamiikka.

HY

Saurama, Erja

Vastoin vanhempien tahtoa

LaY

Tenkanen, Raija

Kotihoidon yhteistyömuotojen kehittäminen
ja sen merkitys vanhusten elämänlaadun näkökulmasta

LaY

Pelkonen, Maija

Vähän kerrallaan niin pääset pitkälle. Tutkimus kehitysvammaisten työkeskusten tuetun
työllistymisen verkostoitumisesta

LaY

Lassila, Juhani

Länsi-Lapin ammatti-instituutin historia: ammatillinen koulutus hyvinvointivaltiollisena ja
paikallisena kehitystekijänä.

2001
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2003
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LaY

Hurtig, Johanna

Lasta suojelemassa - etnografia lasten paikan
rakentumisesta lastensuojelun perhetyön käytännöissä.

TaY

Jokiranta, Harri

Se on miehen elämää: maaseudulla asuvia
miehiä elämäänsä kertomassa

HY

Kokko, Riitta-Liisa

Asiakas kuntoutuksen yhteistyöryhmässä - institutionaalisen kohtaamisen jännitteitä

HY

Nousiainen, Kirsi

Lapsistaan erillään asuvat äidit. Äitiysidentiteetin rakentamisen tiloja.

HY

Virokannas, Elina

Normaalin rajan molemmilla puolilla - tutkimus huumehoitoyksikön nuorten identiteettien rakentumisesta

JY

Närhi, Kati

The ecosocial approach in social work and
challenges to the expertise of social work

LaY

Laitinen, Merja

Häväistyt ruumiit, rikotut mielet. Tutkimus
lapsina läheissuhteissa seksuaalisesti hyväksikäytettyjen naisten ja miesten elämästä.

LaY

Ojuri, Auli

Väkivalta naisen elämän varjona - tutkimus
perhesuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten elämänkulusta ja selviytymisestä.

TaY

Kauppinen-Perttula, Ulla-Maija

Kutsumus, palvelustyö, jaksaminen. Sisaret
Oriveden leprasairaalassa 1904 –1953.

HY

Kuparinen, Riitta

“Ei meidän naapuriin” - tapaustutkimus asukasyhteisön suhtautumisesta kehitysvammaisten asuntolan rakentamiseen

HY

Malmberg-Heimonen, Ira

Public welfare policies and private responses:
studies of european labour market policies in
transition

HY

Pehkonen, Aini

Kylä kutsuu - tutkimus tulomuuttoprosesseista maaseudulla

HY

Tuomola-Karp,
Päivi

Laatu luottamuksen rakentamisena - laatukäsitys kansanopistossa

JY

Petrelius, Päivi

Sukupuoli ja subjektius sosiaalityössä. Tulkintoja naistyöntekijöiden muistoista.

JY

Piiroinen, Hannu

Epävarmuus, muutos ja ammatilliset jännitteet. Suomalainen sosiaalityö 1990-luvulla sosiaalityöntekijöiden tulkinnoissa.

KuY

Ryynänen, Ulla

Sairastamisen merkitys ja turvattomuustekijät
aikuisiässä.

2004

2005
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LaY

Orjasniemi, Tarja

Ottaako vai ei… raittiuden ja alkoholin käytön sukupolvittaiset muutokset moraalivallin
murtumisen ilmentyminä pohjoisella maaseudulla 1980 -2000 -luvulla

TaY

Clarke, Kris

Access and belonging in the age of viral epidemic: constructing migrants living with HIV/
AIDS in the finnish welfare state

TaY

Eskonen, Inkeri

Perheväkivalta lasten kertomana. Miten ja
mitä lapset kertovat terapeuttisissa ryhmissä
perheväkivallasta?

TaY

Keskinen, Suvi

Perheammattilaiset ja väkivaltatyön ristiriidat.
Sukupuoli, valta ja kielelliset käytännöt.

TaY

Sipilä-Lähdekorpi,
Pirkko

“Hirveesti tekijänsä näköistä”. Koulukuraattorin työ peruskoulun yläluokilla.

TaY

Vanhala, Anni

Paikka ja asiakkuus. Etnografia naisten asuntolasta.
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Liite 3. Sosiaalityön jatkokoulutus laitoksittain vuonna 2005
Helsinki

Jyväskylä

Kuopio

Jatko-opiskelijoiden ja
valmistuneiden
lukumäärä

- vuosina 2002 – 2005 10
tohtorin ja 11 lisensiaatin
tutkintoa
- vuosina 1994 – 2001 sosiaalityörelevantteja 7 tohtorin
ja 6 lisensiaatin tutkintoa
- kirjoilla 50, aktiivisia 30, 3
päätoimista

- vuosina 2000 – 2005 4
tohtorin ja 7 lisensiaatin
tutkintoa
- vuosina 1994 – 2000
sosiaalityörelevantteja 6
tohtorin tutkintoa
- aktiivisia 14, 3 päätoimista

- 1994 – 2005 7 tohtorin ja 17
lisensiaatin tutkintoa
- ennen vuotta 1996 sosiaalityörelevantteja 2 tohtorin ja 5
lisensiaatin tutkintoa
- kirjoilla 54, aktiivisia 10
– 17, 1 päätoiminen

Jatko-opiskelijoiden rekrytointi

- kriteereinä gradun arvosana
ja tutkimussuunnitelma; painotukset vaihtelevat
- hakuaika 2 krt vuodessa, oppiaineiden professorien ja laitoksen esityksestä tiedekunta
valitsee
- karsinta tiukentunut
viime vuosina; rahoitukseen
huomiota
-myös ruotsinkieliset
opiskelijat

- kriteerinä hyvä menestys
perus-opinnoissa sekä
tutkimusaiheen sopivuus
laitoksen painopistealueisiin
- ei tiettyä hakuaikaa,
lomakehaku. Professori
arvioi hakemuksen ja dekaani
päättää
- vielä ei tiukkaa karsintaa

- ei systemaattista rekrytointia, perusopintoihin perustettu
tutkija-painotteinen linja
- valinnassa painaa henkilökoht.kiinnostus
- rahoituksen
hankkimisessa tuetaan hyvin
menestyneitä perustutkintoopiskelijoita

Jatkokoulutuksen organisointi
ja ohjaus

-tiedekunnan vahvistama OPS
- rakentuu seminaarityöskentelyn ympärille, jossa sekä
metodologis-teoreettista
ryhmäopiskelua. että rahoitushaku- ja konferenssi-esiintymisten. suunnittelua
- jokainen laatii HOPS:in
- vähintään yksi nimetty
ohjaaja

-opetussuunnitelmaa ja tutkintovaatimuksia uudistetaan,
seminaari kerran kk
- jokainen laatii HOPSin
- periaatteessa 2 ohjaajaa,
käytännössä ei aina toteudu

-seminaarityöskentely
keskeistä
- jokaisella nimetty pääohjaaja
ja toinen (ja mahd. kolmaskin)
ohjaaja
- ei yhteistä opetussuunnitelmaa, korostetaan HOPSia

Tutkimuksen
painopistealueet

-tiedontuotanto ja arviointikäytännöt sosiaalityössä
- ammatillinen ja professionaalinen kehittyminen ja
asiantuntijuus sekä osaaminen
- lasten hyvinvointi ja nuorisotutkimus
- marginalisaatioon liittyvät
teemat (päihteet, HIV, jne).
-vammaistutkimus

- sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut
- sukupuoli, perhe ja lapsuus

- perhe, lapset ja nuoret
- hyvinvointipalvelu-järjestelmä
- sosiaalityön oppihistorialliset kysymykset, teoreettiset
perusteet ja etiikka

Kansainvälistyminen

- 4 ulkomaalaista
jatkokoulutettavaa, kriteerit
täyttäviä ulkomaalaisia jatkoopiskelijoita otetaan resurssien
rajoissa
- tutkija- ja opiskelijavaihdot eivät ole toteutuneet
suunnitellusti, mutta tavoite ja
kiinnostusta on

- 1 ulkomaalainen jatkoopiskelija
- jatko-opiskelijoiden liikkuvuus vähäisempää kuin perustutkinto-opiskelijoiden
- kannustetaan lyhyisiinkin
vaihtoihin

- tällä hetkellä ei yhtään
ulkomaista jatko-opiskelijaa,
kyselyjä on
- jatko-opiskelijoiden
liikkuvuus vähäisempää kuin
perustutkinto-opiskelijoiden
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Lappi

Tampere

Turku

Jatko-opiskelijoiden ja
valmistuneiden
lukumäärä

- 1994–2005 14 tohtorin ja 9
lisensiaatin tutkintoa
- sosiaalipolitiikka pääaineeseen tehtyjä sosiaalityörelevantteja väitöskirjoja 10
- kirjoilla 60, aktiivisia 15,
päätoimisia 4
- lisäksi Liettuassa 25 jatkoopiskelijaa

- 1994 – 2005 18 tohtorin ja
19 lisensiaatin tutkintoa
- kirjoilla 48 tohtoriopiskelijaa, aktiivisia 27, 11
päätoimista

- vuoden 2000 jälkeen 1
tohtorin ja 4 lisensiaatin
tutkintoa
- ennen vuotta 2000 sosiaalityörelevantteja 4 tohtorin ja 11
lisensiaatin tutkintoa
- kirjoilla 26, 2 päätoimista

Jatko-opiskelijoiden rekrytointi

- ei erityistä hakuaikaa,
lomakehaku
- valintaryhmä arvioi hakemukset, dekaani päättää
- kysymys jatko-opinto-oikeuden rajoittamisesta ja pro
gradun arvosanakriteereistä
ollut esillä
- menestyneiden valmistuvien
motivointi

- haku 2 krt vuodessa, tutkimussuunnitelma painavin
kriteeri, gradun arvosanalla
ja tutkimusaiheella on merkitystä valinnassa
- hakemuksia riittävästi,
panostetaan erityisesti vastavalmistuneiden maisterien
rekrytointiin

- ei hakuaikoja, henkilökohtainen yhteydenotto professoriin
- maisterikoulutuksen loppuvaiheessa motivoidaan
jatko-opintoihin, arvosanarajat

Jatkokoulutuksen organisointi
ja ohjaus

- HOPS räätälöidään opiskelijoiden tarpeiden mukaan
- vähintään 2 ohjaajaa
- jatkokoulutusseminaari
järjestetään Rovaniemellä ja
Oulussa Poskessa
- keskusteluissa ollut esillä
jatkokoulutuksen jakautuminen pienryhmiin

- yhteinen seminaari ja
pienryhmät
- HOPS-käytäntöjä tiukennettu 2005
- jokaisella 1 tai 2 nimettyä
ohjaajaa, ohjauskäytännöt
kehittämisen kohteena

-seminaarityöskentely keskeistä, tutkimus-suunnitelma
ja opiskelijan CV toimivat
HOPSina
- pääohjausvastuu professoreilla

Tutkimuksen
painopistealueet

- marginalisaatio
- ihmisten arkielämä, selviytyminen ja myönteinen kehitys
- hyvinvointipalvelu- järjestelmä
- osaaminen ja asiantuntijuus
- Venäjätutkimus
- hyvinvoinnin IT- sovellukset

- marginalisaatio
- perhe, lapsuus ja lastensuojelu
- päihdekysymykset
- sosiaalityön käytännöt ja
vuorovaikutus

- maahanmuuttajat
- äitiys
- eron jälkeinen vanhemmuus
- lasten kasvuolosuhteet ja
lasten köyhyys
(huom. eivät vars. painopistealueita vaan teemoja, joista
tutkimuksia meneillään)

Kansainvälistyminen

- 29 ulkomaalaista jatkoopiskelijaa
- suunnitelmissa joint degree
–tyyppinen yhteistutkinto
venäläisten yliopistojen kanssa
- lyhyiden opettaja- ja tutkijavaihtojen hyödyntäminen

- 1 ulkomaalainen jatkoopiskelija valittiin 2005,
kyselyjä ulkomailta lisääntyvästi
- tiedekuntatasolla tarjolla
englanninkielistä tohtorikoulutusta
- lyhyisiinkin vaihtoihin kannustetaan

- 3 ulkomaalaista jatkoopiskelijaa
- jatko-opiskelijoiden
liikkuvuus vähäisempää kuin
perustutkinto-opiskelijoiden

Valtakun
sosiaalnitayllinen
yliopistov ön
erkosto

Raportissa kuvataan valtakunnallisen sosiaalityön koulutusalan tutkintorakenneuudistuksen
toteuttaminen vuosina 2003–2006. Tutkintorakenneuudistus on osa yleiseurooppalaista ns.
Bologna-prosessia, joka tähtää yhteisen ja selkeän eurooppalaisen korkeakoulutusalueen perustamiseen vuoteen 2010 mennessä.
Raportissa tarkastellaan myös muutoksia, joita sosiaalityön toimintaympäristössä on tapahtunut ja koko ajan tapahtuu. Nämä muutokset
heijastuvat väistämättä alan koulutukseen ja
tutkimukseen.
Samalla raportti esittelee sosiaalityön yliopistollisen peruskoulutuksen, jatkokoulutuksen ja
tutkimuksen kehityshistoriaa ja nykytilannetta
sekä hahmottelee tulevaisuuden suuntaviivoja.
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