
Sosiaalityön tutkintorakenne kaksikielinen kandidaatintutkinto VTK 2014–2015 

Kaksikielisen kandidaatintutkinnon pilotissa opiskelija suorittaa vähintään 1/3 opinnoista (60 op) ruotsiksi. 

Tutkintovaatimukset eivät muutoin eroa sosiaalityön tutkintovaatimuksista, mutta osa opintojaksoista 

korvataan SSKH:n ruotsinkielisillä opintojaksoilla. Nämä opintojaksot ovat: 

- SP 4 Politiska och rättsliga strukturer i Finland, 5 sp (Vastaa opintojaksoa Julkisoikeus, 5 op) 

- S1a) Introduktion till socialt arbete, 5 sp. (Vastaa opintojaksoa S1 Sosiaalityön johdantokurssi, 5 op) 

- S2b) Introduktion till socialt arbete som praktik (Praxis 1), 5 sp (vastaa opintojaksoa S5 Kansalainen ja 

yhteisöt, 5 op) 

- RV5 Socialrätt 1, 5 sp (vastaa opintojaksoa S10 Sosiaalioikeus 5 op) 

-S9 Interventionsmetoder i socialt arbete (Praxis 2), 8 sp (vastaa opintojaksoa  S12 Asiakastyön taidot 5 op) 

- S4 Socialarbetets teoretiska och värdemässiga bas, 5 sp (vastaa opintojaksoa  S14 Sosiaalityön teoriat 5 

op)  

 

Näiden lisäksi opiskelijat suorittavat yleisopinnoista 9 op ruotsiksi sekä vähintään 23 op sivuaine- tai 

vapaavalintaisia opintoja. 

Yhteenveto 

Kandidaatin opinnot      180 op 

• Yleisopinnot (ruotsiksi 9 op)    35 op 

 • Kieliopinnot (äidinkieli, toinen kotimainen ja vieras kieli) 10 op 

 • Tieto- ja viestintätekniikan opinnot 5 op 

 • Opiskelua tukevat opinnot kuten HOPS 1 op  

 • Yhteiskuntatieteiden menetelmäopinnot 10 op 

 • Politiska och rättsliga strukturer i Finland 5 op 

 • Kaksikielisen kandidaatintutkintoon sisältyvät kielikurssit 4 op 
  

• Sivuaineet 2 x 25 op     50 op 
 (ruotsiksi 23 op) 

• Yhteiskuntatieteiden perusopinnot    25 op 
 (ruotsiksi 10 op) 

• Pääaineopinnot     68 op 
 (ruotsiksi 18 op) 

• Muut valinnaiset opinnot    2-10 op 

 

Yleisopinnot sekä kieliopinnot 35 op 



(Yleisopinnoista 26 op suoritetaan suomeksi ja 9 op suoritetaan ruotsiksi) 

 

Opiskelijat suorittavat yleisopinnot yhdessä muiden suomenkielisten opiskelijoiden lukuun ottamatta 

julkisoikeuden kurssia, joka suoritetaan kurssina:  

 SP 4 Politiska och rättsliga strukturer i Finland, 5 sp 

lisäksi kaksikielisen kandidaatintutkinnon puitteissa seuraavat pakolliset kielikurssit, yhteensä 4 op: 

 Johdanto monikielisiin opintoihin/Inledning till flerspråkiga studier (2 op), 

 Käytännön kieliharjoituksia/Praktiska språkfärdigheter i flerspråkiga studier (2 op)  

Opiskelijat voivat suorittaa myös seuraavat kielikurssit osana valinnaisia opintoja: 

 Avancerad svensk grammatik för finskspråkiga, 3 sp  

 Akademiskt skrivande i svenska (2-3 sp) 

 

Yhteiskuntatieteiden perusopinnot 25 op  

(Perusopinnoista 15 op pistettä suoritetaan suomeksi ja 10 op ruotsiksi) 

 

 S1a Introduktion till socialt arbete, 5 sp  

 S2 Yhteiskuntateoriat 5 op  

 S3 Matka suomalaiseen yhteiskuntaan 5 op  

 S4 Globaali valta ja vastuu 5 op  

 S2b) Introduktion till socialt arbete som praktik (Praxis 1), 5 sp 
 
 
 

Pääaineopinnot  

(vähintään 18 op suoritetaan ruotsiksi ja 50 op suomeksi. Opiskelija voi halutessaan kirjoittaa myös 

kandidaatintutkielmansa ruotsiksi mutta ei sisälly pakollisena) 

 

 S6 Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys sosiaalityön tutkimuksessa 5 op  

 S7 Sosiaalitutkimuksen kvalitatiiviset menetelmät 5 op  

 S8 Erityisalakurssi 5 op  

 S9 Lastensuojelun perusteet 5 op  

 RV5 Socialrätt 1, 5 sp  

 S11 Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät 5 op  

 S9 Interventionsmetoder i socialt arbete (Praxis 2), 8 op  

 S13 Hyvinvointipolitiikka, 5 op 

 S4 Socialarbetets teoretiska och värdemässiga bas, 5 op  

 S15 Kandidaatin tutkielma ja tutkielmaseminaari 10 op  

Kaksikielisten tutkintojen pilottiprojektissa opiskelija voi kirjoittaa kandidaatintutkielmansa 

jommallakummalla kotimaisella kielellä. Mikäli opiskelija kirjoittaa tutkielmansa ruotsiksi osallistuu 

hän myös ruotsinkieliseen kandidaatin tutkielmaseminaariin: 

 S11 Kandidatseminarium, 4 op 



 S12 Kandidatavhandling, 6 op 

 S16 Ammatilliset valmiudet 10 op  

 

Sivuaineopinnot ja vapaavalintaiset opinnot: 

Opiskelijat suorittavat kahdessa aineessa perusopinnot (2x25 op) ja vapaavalintaisia opintoja 2-10 op tai 

yhdessä aineessa perus- ja aineopinnot (60 op) kuitenkin siten, että vähintään 23 op sivuaine- tai 

vapaavalintaisia opintoja suoritetaan ruotsiksi joko SSKH:ssa (sosiologia, sosiaalipolitiikka, 

sosiaalipsykologia, valtio-oppi, oikeustiede)  tai  esim. opiskelijavaihtona Ruotsissa. 

 

 

 

 

 


