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Sosiaalityön tutkintovaatimukset 2014–2015 kaksikielinen 

tutkinto VTK 
 

Kandidaatinopinnot 

180 op 

 
Pääaineen opinnot: Perusopinnot 25 op, aineopinnot 68 op. Yhteensä 93 op. 

 

Yleisopinnot: Kieli- ja viestintäopinnot 14 op, tietotekniikan opintoja 5 op, 

tilastotieteen johdantokurssi 10 op, opintoihin orientointi 1 op, julkisoikeuden kurssi 5 

op. 

  

Sivuaine- ja vapaavalintaiset opinnot: kahden aineen perusopinnot (2x25 op) ja 2-10 

op vapaavalintaisia opintoja tai yhden aineen perus- ja aineopinnot (60 op)  

 

Perusopinnot  

25 op  
 

(715105) S1a Introduktion till socialt arbete, 5 sp 

 

Studeranden bekantar sig med grundläggande kunskaper och färdigheter i socialt 

arbete. Studeranden kan beskriva och förklara centrala begrepp och metoder i socialt 

arbete, hur socialt arbete har utvecklats som disciplin. Studeranden kan identifiera och 

ge exempel på socialt arbete som etiska ställningstaganden och hur socialt arbete 

formas av den historiska och samhälleliga kontexten. Studeranden kan beskriva och 

återge angiven vetenskaplig litteratur. Studeranden tar i beaktande att egna attityder 

och värderingar påverkar förståelsen av socialt arbete som profession och kan skilja 

mellan professionella och personlig relationer. 

 

Timing 

Åk I, ht 

 

Prestationssätt 

Obligatoriska föreläsningar 14 h, seminariearbeten i grupp, litteraturtentamen 

 

Litteratur 

 

"Varför vill man bli professionell hjälpare?" sid. 25- 34. och "Kontinuerligt lärande 

och ständig utveckling i arbetet. 35-56.  I (Red.) Hawkins, P. & Shohet, R. 

Handledning inom behandlande yrken. 2008. Studentlitteratur. 

 

För tentamen läses två böcker. Välj ett alternativ från grupp 1 och grupp 2:  

1.a) Meeuwisse, A., Sunesson, S., Swärd, H., (2006) (red.) Socialt arbete - en 

grundbok. 

eller  

1.b) Raunio, K. (2011) Olennainen sosiaalityössä. OBS! ny upplaga 2009 

2.a) Trevithick, Pamela (2008) Socialt arbete - Teori och praktik 

eller  
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2.b) Juhila, Kirsi (2006) Sosiaalityöntekijöina ja asiakkaina. - Sosiaalityön 

yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. 

 

Ansvarig lärare 

 

Universitetslektor i socialt arbete, Docent Annika Lillrank 

 

S2 Yhteiskuntateoriat 5 op 

 

Vastuuhenkilö 

Tiedekunnan yhteiskurssi 

 

Ajoitus 

Kandidaatin opintojen 1. vuosi 1. periodi 

 

Tavoite 

Kurssin keskeinen tavoite on se, että opiskelija osaa asettaa yhteiskuntatieteet 

historialliseen kontekstiin ja ymmärtää perusteet yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen 

taustalla vaikuttavista erilaisista ajattelusuuntauksista ja keskeisistä 

kysymyksenasetteluista. Opiskelija osaa kurssin jälkeen nähdä yhteyksiä 

yhteiskuntateorioiden ja konkreettisten instituutioiden, tapahtumien ja sosiaalisten 

suhteiden välillä. Opiskelija ymmärtää myös, että yhteiskuntateorian ja arkiajattelun välillä 

on yhteys, vaikka viime kädessä yhteiskuntateorian kehitys on nykyään vahvasti sidoksissa 

arkiajattelua analysoivan yhteiskuntatieteen kehitykseen. Kurssi kehittää opiskelijan 

suhteellisuudentajua ja antaa lisää varmuutta silloin, kun hän joutuu myöhemmin 

opinnoissaan kohtaamaan keskenään ristiriitaisia teorioita ja argumentteja. Kurssi lisää 

myös opiskelijan kykyä ymmärtää konkreettisesti mutta kokonaisvaltaisesti 

yhteiskuntatieteiden tutkimuskohteita ja yhteiskuntatieteiden erityistä identiteettiä.  

 

Suoritustavat 

Luentoja 26 h, jokaiselle luennolle taustatekstit (oppimisympäristö), 2-4 kotitehtävää sekä 

luentokuulustelu (2 h), jossa tentitään myös taustatekstit. Opettaja Juri Mykkänen (luennoi 

puolet kurssista).  

 

Kirjallisuus ja oppimateriaalit 

 

S3 Matka suomalaiseen yhteiskuntaan 5 op 

 

Vastuuhenkilö 

Tiedekunnan yhteinen kurssi 

 

Kuvaus 

Kurssilla otetaan selvää erilaisista suomalaisen yhteiskunnan ilmiöistä tutkivan oppimisen 

keinoin. Opiskelijat ”jalkautuvat” yhteiskuntaan ja tekevät ryhmätyönä tutkielman valitusta 

aiheesta. Tavoitteena on tutustua omakohtaisesti erilaisiin keinoihin saada tietoa 

yhteiskunnasta ja tulkita sitä kriittisesti. Tutkimuskirjallisuuden avulla etsitään näkökulmia 

siihen, miten arkinen asia hahmottuu yhteiskunnallisena ilmiönä. Mitä oma kohde kertoo 

suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen muutoksista. Tarkasteltava kohde tai ilmiö valitaan 

annetusta 50 listasta, esimerkiksi erilaiset asuinalueet, raastuvanoikeus, tosi-tv, 

uussuomalaisuus, leipäjono, nuorten työpaja, verkkofoorumi jne. 
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Ajoitus 

 

Kandidaatin opintojen 1. vuoden 2. periodi 

 

Suoritustavat  

 

Suoritustapa 1 

100 opiskelijaa, 5–6 hengen ryhmät (satunnaisesti jaetut poikkitieteelliset) = 18 ryhmää 

 5 lähitapaamista 

 Tutkielma valitusta aiheesta ryhmätyönä (8–10 sivun raportti + posteri) 

 3 erilaista empiiristä miniaineistoa tai tiedonlähdettä: 

• 1–2 seuraavista: haastattelut, etnografia/osallistuva havainnointi 

• 1–2 valinnaista seuraavista: tilastot, media, sosiaalinen media, poliittinen 

päätöksenteko jne. 

 Rajattu tieteellinen tutkimuskirjallisuus  

 Jäsentäminen + raportointi (sisältää arvioinnin ryhmän jäsenten panoksesta) 

 Prosessin dokumentointi: viikkopäiväkirja (oppimisalusta), valokuvat yms. 

(yksilötehtävä) 

 3 raportin kommentointi (yksilötehtävä) 

Työpajat: opiskelijat istuvat omissa ryhmissään 3 salissa (6 ryhmää/sali), opettajat &  

 kurssiassistentit (1+1/sali) kiertävät ryhmien välillä ohjaamassa.  

 

Suoritustapa 2  

Kirjatentti 

 

Kirjallisuus ja oppimateriaalit 

 

S4 Globaali valta ja vastuu 5 op 

 

Vastuuhenkilö 

Tiedekunnan yhteinen kurssi 

 

Kuvaus 

Luentosarja Globaali valta ja vastuu tarkastelee kysymyksiä vallasta, 

oikeidenmukaisuudesta, hyvästä elämästä, vastuusta ja velvollisuuksista alati liikkeessä 

olevassa globalisoituvassa maailmassa. Luentosarjassa lähestytään vallan ja vastuun 

kysymyksiä politiikan, talouden, etiikan, moraalin ja median tutkimuksen näkökulmista. 

Luentosarja pidetään 3. periodissa. Kurssin seitsemän viikkoa jakautuvat eri oppiaineiden 

välillä seuraavasti: 2 (viestintä)+ 2 (kehitysmaatutkimus) + 2 (valtio-oppi) + 1 

(käytännöllinen filosofia)  

 

Ajoitus 

Kandidaatin opintojen 1. vuoden 2. periodi 

 

Tavoite 

Luentosarjan tavoitteena on avata opiskelijoiden kykyä analysoida ja ymmärtää 

globalisoituvaa maailmaa sekä teoreettisena että empiirisenä kysymyksenä. Luentosarja 

haastaa kyseenalaistamaan, tukee opiskelijoiden omaa kriittistä ajattelua ja auttaa 
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opiskelijoita kytkemään yksittäisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä laajempiin 

globalisaatioon liittyviin teemoihin monitieteisestä näkökulmasta. 

Suoritustavat 

Kurssi sisältää luentoja sekä oheismateriaalia ja tehtäviä. Suoritusmuotona on ryhmissä 

tehtävä ana-lyysitehtävä ja tentti (analyysitehtävästä vastaa kurssin koordinaattori yhdessä 

kurssin opettajien kanssa, tenttien korjaaminen jaetaan oppiaineiden kesken) 

 

Kirjallisuus ja oppimateriaalit 

 

(715101) S2 b Introduktion till socialt arbete som praktik (Praxis 1) 5 op  

 

Under kursen främjas studerandens förmåga att kritiskt analysera socialarbetets 

verksamhetsområde med särskild fokus på det sociala arbetets praktik. I kursen ingår 

sammanlagt 68 timmar praktik som genomförs i smågrupper och primärt är förlagd 

till lågtröskelrådgivningen Ne-Rå i Berghäll. I kursen ingår också seminarier i 

anslutning till praktiken. 

 

Prestationssätt 

Seminarier (13h), fältförlagda studier (68 h), övningsarbeten i grupp. För 

biämnesstuderande som ej antagits till utbildningen i socialt arbete gäller endast 

litteraturtentamen (se ovan). 

 

Timing 

ÅK II, ht 

 

Litteratur  

Jokinen, A., Juhila, K.(red.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Vastapaino 2008. Kapitel 1, s.14-

47. 

Berg, I-K., Att bygga lösningar. Stockholm 2005. 311 s 

 

Ansvaring person 

Universitetslärare Katarina Fagerström 

 

 

Aineopinnot  
68 op  

 

 

(731390) S6 Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys sosiaalityön tutkimuksessa 5 

op 

 

Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Pirkko-Liisa Rauhala 

 

Ajoitus 

Kandidaatin opintojen 1.vuoden 3. periodi TAI kevään intensiivijakso (4. periodilla) 

vuorovuosin 

 

Tavoite 



 5 

Opintojaksolla opiskelija tutustuu sosiaalityön ontologiaan ja humanistiseen 

ihmiskäsitykseen Lauri Rauhalan kehittämän situationaalisen säätöpiirin avulla ja 

perehtyy suomalaisen sosiaalityön väitöskirja-tutkimuksiin. Kurssin suoritettuaan 

opiskelija pystyy jäsentämään sosiaalityön paikkaa tieteiden järjestel-mässä ja tuntee 

keskeisiä sosiaalityön tutkimuksen aikalaisteemoja, käsitteellistyksiä sekä 

metodologisia lähtökohtia. Esseeseminaarissa harjoitellaan tieteellistä ja 

asiantuntijakirjoittamista sekä tieteellistä esitel-möintiä. 

Esseeseminaari on yhden periodin mittainen lähiopetusjakso. Essee jätetään 

tarkastukseen seuraavalla periodilla. Esseeseminaarissa tentitään ryhmätentissä Lauri 

Rauhalan teos Henkinen ihminen (s. 67–367) ja laaditaan yksi suullinen esitys yhdestä 

valinnaisesta kirjasta sekä yksi kirjallinen essee toisesta valinnaisesta kirjasta. 

Tiedekuntatentissä tentitään kolme teosta, joista kaikille pakollisena Lauri Rauhalan 

teos, ja sen lisäksi kaksi teosta, jotka opiskelija valitsee kirjalistasta. Tiedekuntatentti 

suoritetaan yhtenä kokonaisuutena. 

 

Suoritustavat 

 

Suoritustapa 1 Esseeseminaari 

 

Suoritustapa 2 Tiedekuntatentti 

 

Kirjallisuus ja oppimateriaalit 

 

Lauri Rauhala: Henkinen ihminen. Gaudeamus 2009. Sivut 67–367.  

 

Esseeseminaarissa Rauhalan kirja tentitään ryhmätentissä. Tiedekuntatentissä kaikki 

tenttivät Rauhalan kirjan.  

 

Lisäksi seuraavasta kirjavalikoimasta kaksi teosta opiskelijan oman valinnan mukaan: 

 

Eronen, Tuija: Lastenkoti osana elämäntarinaa – narratiivinen tutkimus lastenkodissa 

asuneiden kertomuksista. Tampere University Press 2012. 

Granfelt, Riitta: Kertomuksia naisten kodittomuudesta. Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seura 1998. 

Kannasoja, Sirpa: Nuorten sosiaalinen toimintakyky. Jyväskylän yliopisto 2013. 

Korkiamäki, Riikka: Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. 

Nuorisotutkimusverkosto/Tampere University Press 2013.  

Känkänen, Päivi: Taidelähtöiset menetelmät lastensuojelussa – kohti tilaa ja 

kokemuksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013. 

Laitinen, Merja: Häväistyt ruumiit, rikotut mielet – tutkimus lapsina läheissuhteissa 

seksuaalisesti hyväksi-käytettyjen naisten ja miesten elämästä. Lapin yliopisto 2004. 

Lunabba, Harry: När vuxna möter pojkar i skolan – insyn, inflytande och sociala 

relationer. Mathilda Wrede-institutet 2013. 

Pekkarinen, Elina: Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu. Viisi tapaustutkimusta 

kuudelta vuosikymmeneltä. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura 2010. 

Tapola-Haapala, Maria: Sosiaalityön ammattilaiset refleksiivisinä toimijoina. 

Tutkimus erikoistumiskoulutuksesta Margaret Archerin teorian valossa. Helsingin 

yliopisto 2011. 
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Esseeseminaarissa käytetään oppimateriaalina vastuuopettajan laatimaa esseen 

kirjoittamisen ohjetta. 

 

(732470) S7 Sosiaalitutkimuksen kvalitatiiviset menetelmät 5 op 

 

Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Erja Saurama 

 

Opettajat 

Yliopistonlehtori Erja Saurama, yliopistonlehtori Ullamaija Seppälä sekä dosentti 

Harriet Strandell 

 

Ajoitus 

Kandidaatin opintojen 2. vuosi 1. TAI 4. periodi eli sama opintojakso järjestetään 

kaksi kertaa vuodessa. 

 

Kohderyhmä   

Sosiaalityön, yhteiskuntapolitiikan ja sosiologian opiskelijat  

 

Tavoite 

Opintojakso on osa yhteiskuntatieteiden menetelmäopintoja. Opintojaksolla 

perehdytään empiirisen sosiaalitutkimuksen perusteisiin sekä laadullisen 

sosiaalitutkimuksen menetelmiin aineiston hankinnan näkökulmasta. Opintojakson 

suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisimmät kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät osaa 

kerätä kvalitatiivisia tutkimusaineistoja, ymmärtää kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen 

tutkimuksen erot sekä hallitsee aineiston muokkaamisen ja systematisoinnin perusteet. 

Kurssi luo pohjan ja perustiedot myöhempää menetelmiin syventymistä varten. 

 

Suoritustavat 

Aktiivinen osallistuminen luennoille, menetelmien harjoitteluun liittyvien 

harjoitustehtävien suorittaminen sekä loppuraportin kirjoittaminen 

 

Kirjallisuus ja oppimateriaalit 

Kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla. 

 

(732510) S8 Erityisalakurssi 5 op 

 

Valitaan yksi opintojakso seuraavista tai sovitaan vastuuhenkilön kanssa 

suoritettavista opintojaksoista. Huom. Tässä kohdassa hyväksytään myös vaihto-

opiskelun aikana tehtyjä opintoja. Ks. myös Sosnet:n verkkokurssitarjonta 

http://www.sosnet.fi/Suomeksi/Soppi/Verkkokurssit/Kurssitarjonta 

 

Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Erja Saurama 

 

Ajoitus 

Suositus: kandidaatin opintojen 2. vuoden 1. periodi TAI 3. vuoden 1. periodi 

 

Valitaan yksi seuraavista kursseista. 

a) Restoratiivisen oikeuden peruskurssi 
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Konfliktin hallinta, käsittelytaidot ja rauhan edistäminen - restoratiivinen oikeus 

ongelmien ratkaisijana 

b) Päihde- ja mielenterveystyön kurssi 5 op 

c) Place matters: The return of community in social work 5 op 

d) Lasten oikeudet ja osallistuminen 5 op  

e) Lapsilähtöinen vuorovaikutus 5 op 

f) Lapsen kehitys ja lapsi subjektina 5 op  

 

(732240) S9 Lastensuojelun perusteet 5 op 

 

Vastuuhenkilö  

Tarja Tolonen 

 

Opettaja  

Timo Harrikari 

 

Ajoitus 

Kandidaatin opintojen 2. vuoden 2. periodi 

 

Tavoite 

Lastensuojelun lainsäädännön ja lastensuojelun ammatillisten tavoitteiden lisäksi 

käydään läpi lasten oikeuksia, osallisuutta sekä perheen ja vanhemmuuden 

kysymyksiä. Opiskelija oppii tarkastelemaan lastensuojelun yhteiskunnallisia 

kysymyksiä ja käytäntöjä sekä alan lainsäädäntöä. Opintojakson tavoitteena opiskelija 

oppii yleiskäsityksen lastensuojelusta lainsäädännön, ammatillisen toiminnan sekä 

asiakkaan näkökulmista. Lastensuojelulain asettamien ammatillisten velvoitteiden 

lisäksi opintojaksolla opiskelija oppii käsittelemään lasten suojelemisen näkökulmia 

lasten oikeuksien ja osallisuuden sekä perheen ja vanhemmuuden näkökulmista. 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee lastensuojelun keskeiset periaatteet, 

tunnistaa lastensuojelun eettisiä jännitteitä sekä tuntee lastensuojelun yleisimpiä 

työmenetelmiä. 

 

Suoritustavat 

Luennoille osallistuminen, harjoitukset ja luentopäiväkirja, jonka laatimista koskevat 

ohjeet annetaan luennolla. 

 

Kirjallisuus ja oppimateriaalit 

 

Luennot ja luennoilla jaettava oheiskirjallisuuslista. 

 

(71861) RV 5 Socialrätt I 5 op  

 

Målet med studieperioden är: 

- att ge grundläggande insikter i den rättsliga regleringen av den kommunala 

socialvården, 

- att ge en grundläggande beredskap för självständig lagtillämpning, 

- betona rättssäkerhetsaspekter i förhållande mellan den enskilde och förvaltningen. 

 

Prestationssätt 

Tentamen vid allmänt tentamenstillfälle. 
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1. Undervisning 24 h. OBS! Undervisningen kan eventuellt ersättas i enlighet med 

"Rättsam-avtalet"(se ovan). 

2. Litteraturstudier. 

 

Timing 

Åk III, vt 

 

Litteratur 

1. Tuori, K. och Kotkas, T., Sosiaalioikeus. 4. laitos 2008, till följande delar: s. 1-56, 

111-285, 302-356, 409-418, 561-646. 377 s. 

2. Narikka, J. (red.), Sosiaali- ja terveyspalvelujen lainsäädäntö käytännössä. 

Tietosanoma 2006 till följande delar: s. 243-279, 349-395 (inte avsnitt 1.7.5), 406-429 

och 532-550. Tillsammans 144 sidor. 

 

  

Lagstiftning (bör medtas till tentamen):  

 

I. Lagstiftningen för RV 1  

II. Allmänna bestämmelser om socialvården  

Socialvårdslag 710/1982. So 201. 

Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000. So 202b 

L om social kreditgivning 1133/2002. So 202a. 

L om klientavgifter inom social- och hälsovården 734/1992. So 713. 

F om klientavgifter inom social- och hälsovården 912/1992. So 714. 

L om tillsyn över privat socialservice 603/1996. So 218. 

F om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården 272/2005. So 

716. 

III. Sociala tjänster  

L ang. specialomsorger om utvecklingsstörda 519/1977. So 206. 

L om service och stöd p.g.a. handikapp 380/1987. So 214. 

F om service och stöd p.g.a. handikapp 759/1987. So 215. 

Barnskyddslag 417/2007. Ci 233. 

FN:s konvention om barnets rättigheter. FördsS 60/1991. Ci 209 

L om barndagvård 36/1973. So 203. 

L om missbrukarvård 41/1986. So 208. 

MentalvårdsL 1116/1990. So 409. 

L om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. 189/2001. Ar 612. 

IV. Sociala bidrag  

Lag om utkomststöd 1412/1997. So 202. 

Nyttiga webbsidor: http://www.socialporten.fi 

 

Ansvarig person 

 

Universitetslektorn i socialrätt 

 

(732480) S11 Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät 5 op 
 

Vastuuhenkilö  

Yliopistonlehtori Erja Saurama 
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Opettaja 

Tilastotieteen opettajat sekä yliopistonlehtori Arho Toikka 

 

Ajoitus 

Kandidaatin opintojen 2. vuoden 3. periodi 

 

Edeltävät opinnot 

Tilastotieteen johdantokurssi (osat 1 ja 2) sekä SPSS-kurssi 

 

Tavoite 

Kurssi on sosiaalitieteiden laitoksen yhteinen kandidaatin opintojen kurssi, jossa 

perehdytään sosiaalitie-teissä sovellettaviin tilastollisiin tiedonkeruutapoihin ja 

analysointimenetelmiin. Kurssi koostuu kokonaisuutena luennoista ja harjoituksista, 

mutta harjoitukset ovat vain niitä järjestävien oppiaineiden pääaineopiskelijoille. 

Luentokurssi, josta vastaa tilastotieteen oppiaine, esittelee survey-aineiston keruutavat 

ja välineet, valottaa otanta-asetelmien merkitystä yhteiskuntatieteellisissä 

tutkimusprosesseissa, tarkastelee kyselyaineistojen tiivistämistä faktorianalyysilla 

sekä tutustuttaa eräisiin muihin yleisesti sovellettuihin menetelmiin kuten regressio- ja 

varianssianalyyseihin. Oppiaineessa järjestettävä harjoitusosuus antaa opiskelijalle 

työkalut käyttää SPSS-ohjelmistoa tilastolliseen analyysiin siten, että opiskelija 

ymmärtää analyysien ja ohjelmistojen toimintalogiikan ja osaa soveltaa itsenäisesti 

osaamistaan tavallisimpiin tilastollisiin menetelmiin. 

 

Suoritustavat 

Luentokurssi suoritetaan tenttimällä luentomateriaali ja luennoilla käsitellyt asiat. 

Harjoitusosio suoritetaan palauttamalla SPSS-harjoitukset. 

 

Kirjallisuus ja oppimateriaalit 

Jaetaan kurssilla 

 

(715107) S9 Interventionsmetoder i socialt arbete (Praxis 2) 8 op  

Under kursen erhåller studeranden kunskap om olika former av förändringsarbete som 

berör individer, nätverk, lokalsamfund, organisationer och samhället i stort. Genom 

rollspel och andra former av självutvecklande övningar ges studeranden färdigheter 

att reflektera över den professionella interaktionen i klientarbetet. 

 

Prestationssätt  

Obligatorisk närvaro på föreläsningar och i gruppövningar, skriftliga arbeten, 

litteraturtentamen. 

 

Tidigare avlagda studier  

S1, S2 och S4. Det rekommenderas att kursen avläggs under den höst som föregår 

kursen S 10. 

 

Timing 

ÅkIII, ht 

 

Litteratur 

 

Del A: Två av följande böcker läses för individuell tentamen:  
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 1. Engquist, A. Att tänka om - från färdiga föreställningar till nya perspektiv. 

Stockholm: Prisma. 2004. 222 s. 

2. Mönkkönen, K. Vuorovaikutus: Dialoginen asiakastyö. Edita 2007. 198 s. 

3. Barth, T., Näsholm, C. Motiverande samtal - MI: att hjälpa en människa till 

förändring på hennes egna villkor. Studentlitteratur 2006. 180 s 

4. Seikkula, J., Arnkil T.E. Sociala nätverk i dialog. Mareld 2005. 198 s. (eller 

Dialoginen verkostotyö. Tammi 2005. 172 s.) 

 

Del B: Två av följande böcker läses för grupptentamen:  

 

1. Laitinen, M. & Hurtig, J. (toim.) Pahan kosketus. Ihmisyyden ja auttamistyön 

varjojen jäljillä. Jyväskylä 2002. 199 s. 

2. Svensson, K. (red.) Normer och normalitet i socialt arbete. Studentlitteratur 2007. 

340 s. Valda delar enligt examinators anvsiningar. 

3. Kuronen, M., Granfelt, R., Nyqvist, L. & Petrelius, P. (toim.) Sukupuoli ja 

sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen 3. vuosikirja 2004. PS-kustannus. 293 s. 

4. Turunen Päivi. Samhällsarbete i Norden. Diskurser och praktiker i omvandling. 

Växsjö University Press: Göteborg 2004. 

5. Andresen, R. (red.) Sociala nätverk, grupper och organisationer. Praktiskt arbete 

och teoretisk reflexion. Stockholm 2002. 353 s. 

 

Ansvarig person 

Universitetslärare Katarina Fagerström 

 

(732490) S13 Hyvinvointipolitiikka 5 op 

 

Vastuuhenkilö 

Professori Marketta Rajavaara 

 

Ajoitus  

Kandidaatin opintojen 2. vuoden 4. periodi 

 

Tavoite 

Opintojakson tavoite on, että opiskelija perehtyy hyvinvointipolitiikan periaatteisiin ja 

muutoksiin, huono-osaisuuden kysymyksiin sekä palvelu- ja etuusjärjestelmään 

Suomessa ja kansainvälisesti. Hyvinvointipolitiikan ajankohtaisista muutossuunnista 

opiskelija paneutuu sosiaalisen investoinnin, aktivoinnin, harkintavallan ja 

henkilökohtaistamisen kysymyksiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee 

jäsentämään sosiaalityön paikkaa ja muutostekijöitä hyvinvointipolitiikan lähtökohdat 

huomioon ottaen. 

 

Suoritustavat 

 

Suoritustapa 1 Essee kaksi kertaa vuodessa 

Suoritustapa 2 Tiedekuntatentti 

 

Kirjallisuus ja oppimateriaalit 
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Morel N. & Palier B., Palme J. (toim.): Towards a social investment state? Ideas, 

policies and challenges. Bristol: Policy Press, 2012. 

sekä lisäksi kolme julkaisua seuraavista: 

Hyvinvointivaltiosta hyvinvointimarkkinoille ja takaisin? -teemanumero. Janus 2013, 

21 (4) Sivut 290–379. 

Kalliomaa-Puha L. & Kotkas T. & Rajavaara M. (toim.): Harkittua? Avauksia 

sosiaaliturvan harkintavallan tutkimukseen. Teemakirja 13. Helsinki: Kelan 

tutkimusosasto, 2014. Saatavissa: http://www.kela.fi/julkaisut-tutkimus. 

Karjalainen V. & Keskitalo E. (toim.): Kaikki työuralle. Työttömien 

aktivointipolitiikkaa Suomessa.  Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2013. 

Saatavissa: http://www.julkari.fi/. 

Needham C.: Personalising public services. Understanding the personalisation 

narrative. Bristol: The Policy Press, 2011. 

Niemelä M. & Saari J. (toim.): Huono-osaisten hyvinvointi Suomessa. Teemakirja 10. 

Helsinki: Kelan tutki-musosasto, 2013. Saatavissa: http://www.kela.fi/julkaisut-

tutkimus. 

Sihto M. & Palosuo H. & Topo P. & Vuorenkoski L & Leppo K. (toim.): 

Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 

2013. Sivut 9325. Saatavissa: http://www.julkari.fi/. 

 

 

(71537 ) S4 Socialarbetets teoretiska och värdemässiga bas 5sp  

 

Efter avlagd kurs ska studeranden ha fått en inblick i de centrala perspektiv, teorier 

och värderingar som utgör basen för det sociala arbetet. Dessutom ska studerandena 

kunna både muntligt och skriftligt samt både självständigt och i grupp reflektera kring 

teorier och etiska val som syftar till att motverka och påverka sociala problem. 

 

Prestationssätt 

Under seminarierna utgår diskussionen från kurslitteraturen och skönlitteratur. 

Seminariedeltagarna gör grupparbete och skriver individuella reflektionsdagböcker 

under kursens gång. Aktivt deltagandet i seminarierna inklusive grupparbetet samt 

godkänd reflektionsdagbok ersätter tentamen. Kursen kan i undantagsfall avläggas 

som litteraturtentamen. 

 

Timing 

Åk I eller II, vt 

 

Litteratur 

Skönlitteratur enligt anvisning. 

 

1. Payne, M., Modern social work theory. 2005. 354 s. eller den svenskspråkiga 

översättningen Modern teoribildning i socialt arbete. 2008. 528 s.  

2. Blennberger, E. Etik i socialpolitik och socialt arbete. Studentlitteratur 2005. 350 s. 

 

Bredvidläsning 

Meeuwisse & Swärd: Perspektiv på sociala problem  

 

Ansvarig person 

Doktoranden i socialt arbete 
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(73227) S15 Kandidaatin tutkielmaseminaari ja tutkielma 10 op 

 

Vastuuhenkilöt  

Yliopistonlehtori Pirkko-Liisa Rauhala 

 

Opettajat 

Yliopistonlehtori Aino Kääriäinen, yliopistonlehtori Pirkko-Liisa Rauhala ja 

yliopistonlehtori Ritva Poikela 

 

Ajoitus 

Kandidaatin opintojen 3. vuoden 1. JA 2. periodi TAI 2. JA 3. periodi 

 

Tavoite 

Kandidaatin tutkielma on opintojen ensimmäinen tutkinto-opinnäyte, jonka 

suorittaminen kuuluu VTK -tutkintoon. Tutkielma on tutkimuskirjallisuuteen 

perustuva, opiskelijan oma tutkimus. Sosiaalityön kandi-daatin tutkielmaopinnot 

koostuvat kahden opetusperiodin mittaisesta seminaarityöskentelystä, johon kuuluu 

tieteellisen kirjallisuuden lukemista ja kirjoittamista käsittelevää 

luentoseminaariopetusta. Seminaariin osallistuminen on pakollista. Seminaarissa 

harjoitellaan analyyttista ajattelua, tieteellistä ja asiantuntijakirjoittamista, kritiikin 

vastaanottamista ja antamista sekä tieteellistä ja asiantuntijakeskustelua.  

Seminaarityöskentelyyn sisältyy sosiaalityön väitöskirjoihin ja tieteellisiin 

artikkeleihin perustuvia ana-lyysiharjoituksia. Seminaarin ensimmäisen jakson aikana 

opiskelijat laativat työsuunnitelman, johon sisältyy luettelo tutkielmaan sisältyvästä 

kirjallisuudesta. Toisen jakson aikana tutkielmaluonnos esitellään seminaarissa, jossa 

sitä opponoidaan. Tiedekunnan ohjeiden mukaan tutkielma jätetään tarkastettavaksi 

viimeistään seminaaria seuraavan periodin kuluessa.  

 

Suoritustavat 

Seminaarityöskentely, analyysiharjoitukset ja tutkielman laatiminen 

 

(732280) S16 Ammatilliset valmiudet 10 op (K3)  

 

Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Ritva Poikela 

 

Opettajat  

Yliopistonlehtori Ritva Poikela ja Laura Yliruka Heikki Waris -instituutti 

 

Ajoitus   

Kandidaatin opintojen 3. vuoden 2. ja 3. periodi 

 

Edeltävät opinnot  
Asiakastyön taidot, lastensuojelun perusteet ja sosiaalioikeus 

 

Tavoite 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija saa omakohtaisen kokemuksen 

ammatillisesta työskentelystä, sosiaalityön menetelmistä ja niiden taustateorioista 

sekä osaa toimia sosiaalityön eettisten periaatteiden mukaisesti. Opiskelija omaksuu 
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kriittisen, tutkivan ja reflektoivan työotteen. Opintojakso vahvistaa opiskelijan 

henkilökohtaisen ammatti-identiteetin muotoutumista.  

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on harjoitellut avointa ja kunnioittavaa 

suhtautumista niin kulttuuri-sen kuin muunkin erilaisuuden kohtaamisessa. Hän osaa 

työskennellä erilaisista taustoista tulevien asiak-kaiden kanssa dialogisen 

vastavuoroisen orientaation mukaisesti. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 

tukea ja edistää asiakkaan oman toimijuuden kehittymistä. Hän on omaksunut 

yhteistoiminnallisen työskentelytavan asiakkaan, hänen verkostonsa sekä muiden 

ammatillisten toimijoiden kanssa, ja kykenee tunnistamaan sekä hyödyntämään 

tarkoituksenmukaisesti erilaisia tiedonlajeja käytännön sosiaalityössä. 

 

Suoritustavat  

Ammatilliset valmiudet -opintojaksolla opiskellaan käytännön opettajana toimivan 

sosiaalityöntekijän ohjauksessa erikseen sovittavassa sosiaalityön toimipaikassa 

yhteensä 200 tuntia joko Heikki Waris -instituutin praksistoimintapaikoissa tai 

muualla. Opintojaksoon kuuluu kirjallisuuteen ja käytäntöön perustuvaa pienryhmä- 

ja seminaarityöskentelyä sekä kirjallisia tehtäviä. 

 

Kirjallisuus ja oppimateriaalit 

Anttonen, A. & Valokivi, H. & Zechner, M. (toim.) (2009): Hoiva. Tutkimus, 

politiikka ja arki. Vastapaino. 

Fook Jan: Social Work – Critical Theory and Practice. 

Forsberg H. & Ritala-Koskinen A. & Törrönen M. (toim.) (2005): Lapset ja 

sosiaalityö. Kohtaamisia, mene-telmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus, 

Jyväskylä.  

Forssén, K. & Roivainen, I. & Ylinen S. & Heinonen, J. (toim.) (2012): Kohtaako 

sosiaalityö köyhyyden? UNIpress , Kuopio. 

Furlong, M. (2013): Building the Client´s Relational Base. A multidisciplinary 

handbook. The Policy Press. University of Bristol. 

Howe D.: Emotionally Intelligent Social Worker. Palgrave, 2008 

Katisko, M. (2011):Kansalaisuus työyhteisön arjessa: Maahanmuuttajien kertomuksia 

työelämästä. 

Lunabba, H. (2013): När vuxna möter pojkar i skolan: insyn, inflytande och sociala 

relationer 

Matthies, A.-L. & Uggerhöj, L. (ed.) (2014): Participation, Marginalization and 

Welfare Services. Concepts, Politics and Practices Across European Countries. 

Metteri, A. & Valokivi, H. & Ylinen, S. (toim.) (2014): Terveys ja sosiaalityö. PS-

kustannus. Jyväskylä. 

 önkkönen  .   ialo isuus kommunikaationa ja suhteena.  

Niemi, P. & Kotiranta, T. (toim.) (2008): Sosiaalialan normatiivinen perusta.  

Payne, M. (2011): Humanistic Social Work. Core Principles in Practice. Palgrave. 

macmillan.  

Pehkonen, A. & Väänänen-Fomin, M. (2011): Sosiaalityön arvot ja etiikka. 

Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirja. PS-kustannus, Jyväskylä. 

Pohjantammi I.: Ylisukupolvinen työttömyys nuorten työpajoilla. 

Nuorisotutkimusverkosto, 2007. 

 oikela  .          siakassuunnitelma asiakaslähtöistä auttamista 

tavoitteellistamassa   ohteen rakentumisen moniääninen menetelmä 

Puuronen V. (2011).: Rasistinen Suomi. Gaudeamus. Helsinki University Press. 

Raevaara T. (2013/4): Laukaisu 
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Rahikka, A. (2013): Dialogi auttavissa verkkopalveluissa. Sosiaali- ja 

terveysjärjestöjen ammattilaisten ker-tomuksia kommunikaatiosta. 

Raitakari, S. & Virokannas, E. (toim.) (2009): Nuorisotyön ja sosiaalityön jaetut 

kentät. Puheenvuoroja asiantuntijuudesta, käytännöistä ja kohtaamisista. 

Nuorisotutkimusverkosto. Julkaisuja 96. 

Ruch G. & Turney D. & Ward A. (ed.) (2010): Relationship based social work. 

Getting to the Heart of Practice. 

Ruuskanen, P. T. & Savolainen, K. & Suonio, M. (toim.) (2011): Toivo sosiaalisessa. 

Toivoa luova toiminta-kulttuuri sosiaalityössä.  

Seikkula ja Arnkil (2005):  ialo inen verkostotyö.  ammi. 

Seppänen, M. & Karisto, A. & Kröger, T. (toim.) (2007). Vanhuus ja sosiaalityö. 

Sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä. PS-kustannus. Jyväskylä. 

Tammi, T. & Raento, P. (toim.) (2013): Addiktioyhteiskunta. Riippuvuus aikamme 

ilmiönä. Gaudeamus 

Virokannas, E. & Väyrynen, S. (toim.) (2013): Varjoja naiseudessa. 


