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Julkisoikeus
Julkisoikeus kuuluu tieteenalana oikeustieteisiin ja laajassa mielessä yhteiskuntatieteisiin.
Oikeustieteellistä koulutusta antavien korkeakouluyksiköiden ohella julkisoikeus sisältyy
oppiaineena hallintotieteellisten, valtiotieteellisten ja kauppatieteellisten koulutusohjelmien
alaan.
Julkisoikeus kuuluu Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa opetettavana oppiaineena hallintotieteisiin. Julkisoikeuden opetuksessa käsitellään valtiota, kuntia
ja muita julkisyhteisöjä, niiden oikeudellista rakennetta, toimintaa ja niiden keskinäisiä
suhteita sekä julkisen vallankäytön kohteena olevien oikeusasemaa. Opetuksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva Suomen oikeusjärjestyksen rakenteesta sekä perusteelliset tiedot
Suomen valtiosääntö- ja hallinto-oikeudesta. Keskeisiin opetussisältöihin kuuluvat valtiosääntöoikeuden ja hallinto-oikeuden yleiset opit. Lisäksi opintoihin sisältyy muun muassa
eurooppaoikeutta, oikeusteoriaa ja oikeusvertailua. Koulutus soveltuu erityisesti niille, jotka
aikovat valtion, kuntien tai muiden julkisyhteisöjen, järjestöjen tai vaikkapa Euroopan unionin palvelukseen, sillä virkamiehen työtehtävistä ja toimenkuvasta riippumatta hallinnollisessa toiminnassa ja päätöksenteossa oikeudellinen tietämys on välttämätöntä.
Julkisoikeuden yleisten kysymysten ohella oikeudenalan opetus ja tutkimus suuntautuu tavallisesti joihinkin erityisteemoihin tai -kohteisiin. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden
tiedekunnassa julkisoikeuden erityiskohteena on sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka.
Koulutus antaa hyvät valmiudet muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon ja
valvonnan oikeudellista asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä toimimiseen. Vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikkaan suuntautuvassa opetuksessa pääasiallisen mielenkiinnon kohteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten ja asiakkaan/potilaan
väliseen suhteeseen kuuluvat oikeustieteelliset teemat, julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto
on osa virkakoneistoa, jonka toimintaa ohjaavat mm. yleiset hallintomenettelyä sekä perusja ihmisoikeuksia koskevat oikeusnormit. Tästä johtuen myös sosiaali- ja terveydenhuollon
juridiikan opetuksessa julkisoikeuden – erityisesti hallinto-oikeuden – yleiset kysymykset ja
opit ovat keskeisessä asemassa.
Julkisoikeuden pääaineopiskelija päättää itse sivuainevalinnoillaan, mihin muihin alueisiin
hän oikeudellisen tietämyksensä yhdistää. Tällöin tulevat kysymykseen erityisesti yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa opetettavat tieteenalat. Tieteenalojen yhdistämisessä voidaan kuitenkin käyttää myös mielikuvitusta. Ammatillisina valmiuksina korostuvat oikeudellinen
tietämys ja asiantuntemus hallinnon päätöksentekijän ja asiantuntijan roolissa yhteiskunnan eri tasoilla. Toisaalta julkisoikeuden opiskelu antaa opiskelijalle sellaiset valmiudet toimia hallintoasioissa, että hän osaa paitsi asioida tehokkaasti viranomaisissa myös tarvittaessa
turvautua asianmukaisiin oikeussuojakeinoihin.
Opiskelu ulkomailla on luonteva osa suomalaista yliopistotutkintoa. Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja pääaine-, sivuaine- tai kieliopintoja.
Opiskelijavaihdon suositeltu kesto on 3–9 kk.
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Julkisoikeuden tutkintorakenteet
Hallintotieteiden kandidaatin tutkintorakenne (180 op)
julkisoikeus pääaineena
Julkisoikeutta pääaineenaan opiskelevien kandidaatintutkinto muodostuu orientoivista opinnoista ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta (1 op), kieliopinnoista (16 op),
metodiopinnoista (15 op), pääaineen opinnoista (70 op) ja sivuaineiden opinnoista (78 op).

HOPS0001
Orientoivat opinnot ja HOPS
Personal Study Plan
Kurssin laajuus
1 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- toimia osana yliopistoyhteisöä
- hyödyntää yliopiston tiloja ja palveluja
- käyttää WebOodia
- tunnistaa omaa osaamistaan
- suunnitella oppimistaan ja akateemisia opintojaan.
Sisältö
Korkeakoululaitos ja Lapin yliopisto, koulutusalan/oppiaineiden esittely, opintojen
suunnittelu ja opiskelutekniikka, henkilökohtaiset oppimistavoitteet ja osaamisen karttuminen, opiskelijan asema, oikeudet ja velvollisuudet sekä opiskelijajärjestöt, fyysinen
ja sosiaalinen opintoympäristö, kirjasto ja informaatiopalvelut.
Opetus- ja työmuodot
Yliopiston avajaiset (2 t), yliopiston järjestämät luennot kaikille opintonsa aloittaville
(5 t), tiedekuntaan ja omaan alaan orientointi (3 t), opiskelijatuutoreiden pienryhmäohjaus (10 t), opettajatuutoreiden ryhmä- ja yksilöohjaus ja HOPS:n laadinta (8 t).
Vaadittavat suoritukset
Osallistuminen tuutoriohjaukseen, HOPS:n laadinta ja hyväksytty HOPS kandidaatin
tutkintoon.
Ajankohta
1. opintovuoden syksy ja kevät, opintopiste myönnetään HOPS:n palauttamisen,
henkilökohtaisen keskustelun ja suunnitelman hyväksymisen jälkeen ensimmäisen
opiskeluvuoden keväällä.
Vastuuhenkilö
Opintopäällikkö, HOPS:n osalta opettajatuutori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot (3 op)
Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssia suositellaan erittäin vahvasti niille, jotka eivät ole
aiemmin opiskelleet yliopistossa.
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Opintojakso jakaantuu kolmeen moduuliin. Leiritulimoduuli tutustuttaa opiskelijan
akateemisen opiskelun tausta-ajatuksiin ja omien opintojen suunnitteluun. Tiedonhakumoduulissa perehdytään tiedonhaun perusteisiin ja opetellaan käyttämään kirjaston tietokantoja sekä elektronisia tiedonlähteitä. Oppimismoduuli auttaa opiskelijaa tiedostamaan
omaan opiskeluun, lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä toimintatapoja sekä tukee niiden
kehittymistä akateemiseen opiskeluun soveltuviksi.
Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima-verkko-oppimisympäristössä. Itsenäistä
opiskelua tuetaan koko kurssin ajan verkkotuutoroinnilla. Lisätietoja WebOodista.

ayKATA0200 Akateemiset työelämätaidot (2 op)
Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssilla pohditaan omien työelämätaitojen karttumista opintojen alusta aina valmistumiseen saakka. Kurssi auttaa hahmottamaan omaa osaamistaan ja
omia vahvuuksiaan ja suunnittelemaan urapolkuaan. Kurssilla perehdytään myös työnhakuun. Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima-verkko-oppimisympäristössä. Kurssia
suositellaan kaikille opiskelijoille, erityisesti ensimmäistä tutkintoaan suorittaville. Kurssille
kannattaa osallistua jo opintojen alkuvaiheessa. Lisätietoja WebOodista.

KIELIOPINNOT (16 op)
Katso opinto-oppaan kohdasta kieli- ja viestintäopinnot (S-kielet). Huom. Mikäli ruotsin
kielen kirjallinen taito on suorittamatta, tulee se suorittaa uusien vaatimusten mukaisesti
2 op:n laajuisena, jolloin kieliopintojen kokonaismäärä on 17 op.

METODIOPINNOT (15 op)
TPER0101 Tietotyön työvälineet
YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta

3 op
2 op

Sekä vähintään 10 opintopistettä vapaavalintaisia metodiopintoja. Katso yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sivuaineiden ja menetelmäopintojen opinto-opas.

TJOI0000 JULKISOIKEUDEN OPINNOT (70 op)
Julkisoikeuden opiskelijat suorittavat yhteiset julkisoikeuden perus- ja aineopinnot. Syventävissä opinnoissa opiskelija suuntautuu joko yleiseen julkisoikeuteen tai erityisesti lääkintäoikeuteen.

TJOI0100 JULKISOIKEUDEN PERUSOPINNOT (25 op)
TJOI0001
TJOI0002
TJOI0003
TJOI0006
TJOI0021

Julkisoikeuden perusteet
Hallinto-oikeuden perusteet
Kunnallisoikeuden perusteet
Sosiaalioikeuden perusteet
Perus- ja ihmisoikeudet

5 op
5 op
5 op
5 op
5 op

TJOI0200 JULKISOIKEUDEN AINEOPINNOT (35 op + 10 op)
Pakolliset opintojaksot:
TJOI0032
Valtiosääntöoikeus
TJOI0022
Hallinnon oikeussuoja-, valvonta- ja vastuujärjestelmä

5 op
10 op
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TJOI0027

Julkisoikeuden kandidaatintutkielma ja seminaari
(vain pääaineopiskelijoille)
Valinnaiset opintojaksot (vähintään 20 op seuraavista opintojaksoista):
TJOI1208
Lapsi- ja edunvalvontaoikeus
TJOI0029
Tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeus sosiaalija terveydenhuollossa
TJOI0030
Yksilön suoja ja tiedonsiirrot sosiaali- ja terveydenhuollossa
TJOI0026
Eurooppaoikeus
TJOI1209
Oikeusteoria ja yleinen oikeustiede
(vain sivuaineopiskelijoille)

10 op
5 op
5 op
5 op
5 op
5 op

SIVUAINEOPINNOT (78 op)
Sivuaineita on suoritettava vähintään kahdesta aineesta perusopinnot (25 op + 25 op) tai
yhdestä aineesta perus- ja aineopinnot (25 + 35 op).
Suoritetusta terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinnosta (ks. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettu L 28.6.1994/559 ja A 28.6.1994/564) opiskelijalle hyvitetään erityisesti lääkintäoikeuteen syventävissä opinnoissa jatkaville 50 opintopistettä. Tämän lisäksi
yhdestä sivuaineesta on suoritettava vähintään perusopinnot (25 op).
Lisäksi opintoihin voi sisällyttää vapaaehtoisen työharjoittelun 5 tai 10 op (katso opintooppaan kohdasta TSIV0015 Vapaaehtoinen harjoittelu).

Hallintotieteiden maisterin tutkintorakenne (120 op)
julkisoikeus pääaineena
Julkisoikeutta pääaineenaan opiskelevien maisterintutkinto muodostuu 120 opintopisteen
laajuisista pääaineopinnoista joko yleisestä julkisoikeudesta tai erityisesti lääkintäoikeudesta.

TJOI0300 YLEISEN JULKISOIKEUDEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (120 op)
TJOI0403
TJOI0411
TJOI0308
TJOI0401
TJOI0310
TJOI0409
TJOI0420
TJOI0421

Lainvalmistelu
Hallintotoiminnan yksityistämisen oikeudelliset kysymykset
Vertaileva oikeustiede
Hallinto- ja valtiosääntöoikeuden syventävät opinnot
Oikeusteoria ja yleinen oikeustiede
Syventävät opinnot tutkielman alalta
Yleisen julkisoikeuden tutkielmaseminaari
Pro gradu -tutkielma

7 op
10 op
9 op
9 op
10 op
15 op
20 op
40 op

TJOP0300 JULKISOIKEUDEN, ERITYISESTI LÄÄKINTÄOIKEUDEN
SYVENTÄVÄT OPINNOT (120 op)
TJOP0315
TJOP0311
TJOP0316
TJOP0317
TJOP0314

Oikeus ja etiikka sosiaali- ja terveydenhuollossa
Terminaalihoito ja eutanasia
Lääketieteellinen tutkimus ja bio-oikeus
Pakkotoimenpiteet sosiaali- ja terveydenhuollossa
Oikeusteoria ja yleinen oikeustiede

8 op
9 op
9 op
9 op
10 op

7
TJOP0306
TJOP0320
TJOP0321

Julkisoikeus

Syventävät opinnot tutkielman alalta
Julkisoikeuden, erityisesti lääkintäoikeuden tutkielmaseminaari
Pro gradu -tutkielma

15 op
20 op
40 op
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Julkisoikeuden opinnot
TJOI0100 Julkisoikeuden perusopinnot (25 op)
Julkisoikeuden perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa julkisoikeudelle tyypilliset sääntelykohteet, oikeudelliset käsitteet ja suhteet
- hahmottaa oikeudellisen sääntelyn merkityksen yhteiskunnassa ja viranomaistoiminnassa
- kuvata ylimpien valtioelinten tehtäviä, vallankäytön jakaantumista sekä yksilön oikeusasemaa julkisen vallankäytön eri yhteyksissä
- määritellä keskeiset perus- ja ihmisoikeussäännökset ja tunnistaa niiden merkityksen
yhteiskunnassa
- sijoittaa kunnallisoikeuden ja sosiaalioikeuden peruskysymykset osaksi laajempaa yhteiskunnallista sääntelyä.

TJOI0001
Julkisoikeuden perusteet
Introduction to Public Law
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa oikeudellisen toimintakentän sekä oikeudelliset ilmiöt ja käsitteet siten, että
ne muodostavat asianmukaisen perustan oikeustieteen opiskeluun erityisesti julkisoikeuden näkökulmasta
- kuvata ylimpien valtioelinten keskinäissuhteita, toimivaltaa ja menettelymuotoja sekä
yksilön oikeusaseman perusteita
- hahmottaa yksilön ja julkisen vallan väliseen suhteeseen sekä kunnallisen itsehallintoon liittyvät peruskysymykset.
Sisältö
Oikeudelliset käsitteet ja niiden käyttö, oikeuslähteet ja niiden käyttö, oikeustiede julkisoikeuden näkökulmasta, valtiovallan kolmijako-oppi, eduskunnan, valtioneuvoston
ja tasavallan presidentin keskeiset tehtävät, lainsäätämisprosessi, tasavallan presidentin,
ministerin ja kansanedustajan vastuuasemat, tuomioistuinten riippumattomuus, valtionhallinnon ja kunnallisen itsehallinnon oikeudelliset perusteet.
Opetus- ja työmuodot
Luennot (12 t) ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.
Vaadittavat suoritukset
Luentokuulustelu (1 op).
Kirjallisuuskuulustelu (4 op).
Kirjallisuus ja muu materiaali
Husa – Pohjolainen, Julkisen vallan oikeudelliset perusteet – johdatus julkisoikeuteen
(2014).
Jyränki – Husa, Valtiosääntöoikeus (2012).
Ajankohta
1. periodi
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Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

TJOI0002
Hallinto-oikeuden perusteet
Basics in Administrative Law
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa hallinto-oikeuden erityispiirteet oikeudenalana sekä hahmottaa hallintooikeuden tehtävät ja sen keskeiset sääntelykohteet
- kuvata hallinnon rakenteita ja jäsentää hallintoviranomaisten toimivallan määräytymiseen, hallintoasian käsittelyprosessiin sekä yksilön oikeusasemaan hallinnossa liittyviä
oikeudellisia kysymyksiä.
Sisältö
Hallinto-oikeus oikeudenalana, hallinto-oikeuden yleiset opit, hallintoasiassa noudatettava menettely, hallinnon valvonta- ja oikeussuojajärjestelmä, julkisen vallan käyttäminen, esittely hallinnossa, viranomaistoiminnan julkisuus.
Edeltävät opinnot
TJOI0001 Julkisoikeuden perusteet
Opetus- ja työmuodot
Luennot (15 t) ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.
Vaadittavat suoritukset
Luentokuulustelu (2 op).
Kirjallisuuskuulustelu (3 op).
Kirjallisuus ja muu materiaali
Mäenpää, Hallinto-oikeus (2013) – teoksesta tentitään sivut 1–74 ja 299–788.
Ajankohta
2. periodi
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

TJOI0003
Kunnallisoikeuden perusteet
Basics in Municipal Law
Kurssin laajuus
5 op
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10

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata kunnallishallinnon sekä -oikeuden rakennetta, toimintaa ja toimintaperiaatteita
- jäsentää kunnallisoikeuteen ja kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvaan liittyviä
erityiskysymyksiä.
Sisältö
Kunnan jäsenen ja asukkaan asema ja oikeudet, kunnan hallintoelimet, niiden valinta,
tehtävät ja toimivalta, kuntien yhteistoiminta, valtiovallan ja kunnallishallinnon suhteet, kunnallishallinnon kehittäminen, kunnallisen viranhaltijan oikeusasema.
Edeltävät opinnot
TJOI0001 Julkisoikeuden perusteet
TJOI0002 Hallinto-oikeuden perusteet
Opetus- ja työmuodot
Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.
Vaadittavat suoritukset
Kirjallisuuskuulustelu.
Kirjallisuus ja muu materiaali
Harjula – Prättälä, Kuntalaki: tausta ja tulkinnat (2015) – teoksesta tentitään sivut
1–726.
Mäkinen – Hirvonen, Kunnallinen viranhaltija – oikeudellisen aseman sääntely (2006)
– teoksesta tentitään sivut 1–328.
Ajankohta
Syksy tai kevät
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

TJOI0006
Sosiaalioikeuden perusteet
Introduction to Social Law
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa sosiaalioikeuden keskeisen sisällön ja perussystematiikan
- määrittää sosiaalihuollon ja -turvan oikeudelliset perusteet sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeusasemaa koskevan sääntelyn
- tunnistaa terveydenhuollon toimintaa ohjaavan sääntelykokonaisuuden ja erityisesti
potilaan oikeusasemaan vaikuttavan sääntelyn.
Sisältö
Sosiaalioikeuden perusnormisto, sosiaalioikeuden peruskäsitteet ja oikeusperiaatteet,
sosiaaliset perusoikeudet, sosiaalihuollon asiakkaan oikeusasema, tahdosta riippumattomat toimenpiteet sosiaali- ja terveydenhuollossa, terveydenhuollon toimintaa ohjaavan
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sääntelyn systematiikka, lainsäädäntö ja yleiset opit, oikeussuhteet sosiaali- ja terveydenhuollossa, potilaan oikeudet.
Edeltävät opinnot
TJOI0001 Julkisoikeuden perusteet
Opetus- ja työmuodot
Luennot (15 t) ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.
Vaadittavat suoritukset
Luentokuulustelu (2 op).
Kirjallisuuskuulustelu (3 op).
Kirjallisuus ja muu materiaali
Tuori – Kotkas, Sosiaalioikeus (2016) – teoksesta tentittävä alue ilmoitetaan WebOodissa.
Lehtonen – Lohiniva-Kerkelä – Pahlman, Terveysoikeus (2015) – teoksesta tentitään
sivut 1–262 ja 331–389.
Ajankohta
4. periodi
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

TJOI0021
Perus- ja ihmisoikeudet
Fundamental and Human Rights
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata perus- ja ihmisoikeussääntelyn muodostaman kokonaisuuden sekä tunnistaa
yksittäisten perus- ja ihmisoikeuksien keskeisen sisällön
- analysoida perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen ja valvontaan liittyviä kysymyksiä
- tunnistaa perus- ja ihmisoikeuksien merkityksen viranomaistoiminnassa.
Sisältö
Perus- ja ihmisoikeussääntely, perusoikeuksien merkitys lainsäätämisessä ja hallinnossa,
perus- ja ihmisoikeusäännösten tulkinta- ja soveltamiskäytäntö, perusoikeuksien rajoittamisedellytykset, perus- ja ihmisoikeuksien valvonta, ihmisoikeusvalituksen käsittely.
Edeltävät opinnot
TJOI0001 Julkisoikeuden perusteet
Opetus- ja työmuodot
Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.
Vaadittavat suoritukset
Kirjallisuuskuulustelu.
Kirjallisuus ja muu materiaali
Ojanen, Perusoikeudet ja ihmisoikeudet Suomessa (2003).
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Pellonpää – Gullans – Pölönen – Tapanila, Euroopan ihmisoikeussopimus (2012) –
teoksesta tentitään sivut 1–856.
Ajankohta
Syksy tai kevät
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

TJOI0200 Julkisoikeuden aineopinnot (35 op + 10 op)
Julkisoikeuden aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa julkisoikeudelliseen sääntelyyn liittyvät erityiskysymykset ja erityisalat
- jäsentää julkisoikeudelliseen tutkimukseen liittyvät kysymyksenasettelut ja metodit
osaksi tutkimuksellisia valmiuksiaan.

Pakolliset opintojaksot
TJOI0032
Valtiosääntöoikeus
Constitutional Law
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa valtiosääntöoikeuden kokonaisuuden oikeudenalana sekä sen sääntelykohteet
- jäsentää ja analysoida valtiosääntöoikeuden ajankohtaisia erityiskysymyksiä.
Sisältö
Tasavallan presidentti ja parlamentarismin kehitys, perustuslain soveltaminen, perustuslakivaliokunta, perustuslainmukaisuuden valvonta.
Edeltävät opinnot
TJOI0100 Julkisoikeuden perusopinnot
Opetus- ja työmuodot
Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.
Vaadittavat suoritukset
Kirjallisuuskuulustelu.
Kirjallisuus ja muu materiaali
Letto-Vanamo – Mäenpää – Ojanen, Juhlakirja Mikael Hiden 1939 – 7/12 – 2009
(2009).
Lavapuro, Uusi perustuslakikontrolli (2010).
Ajankohta
Syksy tai kevät
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
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Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

TJOI0022
Hallinnon oikeussuoja-, valvonta- ja vastuujärjestelmä
System of Administrative Jurisdiction, Supervision and Liability
Kurssin laajuus
10 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa hallintolainkäytön organisaation, hallinnon oikeussuojajärjestelmän rakenteen ja hallintotoiminnan laillisuuden valvonnan muodot ja toimintaperiaatteet
- analysoida hallinto-oikeustapauksia ja ratkaista itsenäisesti hallintomenettelytilanteita
- hahmottaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan vastuu- ja seuraamusjärjestelmän muodot ja sisällöt sekä niiden soveltamisedellytykset
- tunnistaaa potilaan/asiakkaan käytettävissä olevat oikeussuojakeinot ja edellytykset
niiden käyttämiseen
- soveltaa oikeuslähde- ja laintulkintaoppeja käytännön hallinnollisessa ratkaisutoiminnassa.
Sisältö
Oikeuslähde- ja laintulkintaoppi, oikeuslähteiden käyttö, muutoksenhaku ja muut
oikeussuojakeinot, hallinto- ja rikosoikeudellinen vastuu- ja seuraamusjärjestelmä, vahingonkorvaus- ja kuluttajaoikeudellinen vastuu- ja seuraamusjärjestelmä, vastuu- ja
seuraamusjärjestelmää koskevat teoreettiset ja laintulkintaopilliset ongelmat, hallintooikeudellisten oikeustapausten ratkaiseminen.
Edeltävät opinnot
TJOI0100 Julkisoikeuden perusopinnot, erityisesti TJOI0001 Julkisoikeuden perusteet
ja TJOI0002 Hallinto-oikeuden perusteet
Opetus- ja työmuodot
Luennot (15 t), oikeustapausanalyysi sekä kirjallisuuteen ja säädöksiin perehtyminen.
Vaadittavat suoritukset
Luentokuulustelu (2 op).
Oikeustapausanalyysi (4 op).
Kirjallisuuskuulustelu (4 op).
Kirjallisuus ja muu materiaali
Mäenpää, Hallinto-oikeus (2013) – teoksesta tentitään sivut 789–1072.
Pajuoja – Pölönen, Ylin laillisuusvalvonta (2011).
Perehtyminen alueen säädöksiin.
Ajankohta
3.–4. periodi
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen
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TJOI0027
Julkisoikeuden kandidaatintutkielma ja seminaari (vain pääaineopiskelijoille)
Bachelor’s Thesis
Kurssin laajuus
10 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa julkisoikeudellisen tutkimuksen tärkeimmät suuntaukset ja tunnistaa julkisoikeudellisessa tutkimuksessa käytettävät menetelmät
- perehtyä oikeuslähteisiin
- soveltaa oikeudellisia tutkimusmetodeja
- arvioida tutkimuskohdetta kriittisesti
- käyttää suullista ja kirjallista esitystaitoa ja soveltaa tieteelle ominaista kriittistä tarkastelutapaa.
Sisältö
Julkisoikeudellinen tutkimus ja sen suuntaukset, julkisoikeudellisen tutkimuksen metodologia, lähdemateriaalin käyttö, kirjallisen esityksen laatiminen.
Edeltävät opinnot
TJOI0100 Julkisoikeuden perusopinnot, suositellaan myös muut aineopinnot
YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta
Opetus- ja työmuodot
Opiskelijakohtainen ohjaus.
Vaadittavat suoritukset
Tutkielman ja seminaariesitelmän laatiminen ja sen esittäminen.
Kypsyysnäyte. Tutkielman laatimisen jälkeen opiskelijan on suoritettava kypsyysnäyte. Sen tulee osoittaa, että opiskelijalla on erinomainen äidinkielen taito ja että hän
on perehtynyt tutkielman aihepiiriin. Asiallisen sisällön ohella huomiota kiinnitetään
kypsyysnäytteen arvostelussa siihen, että kirjoitus on johdonmukainen ja selkeä sekä
kielellisesti riittävän moitteeton. Tarkemmin tutkielmasta ja kypsyysnäytteestä ks. yleiset määräykset.
Kirjallisuus ja muu materiaali
Oheislukemistona Husa – Mutanen – Pohjolainen, Kirjoitetaan juridiikkaa (2008). Timonen, Johdatus lainopin metodiin ja lainopilliseen kirjoittamiseen (1998).
Ajankohta
Aloittaessasi kandidaatintutkielman laatimisen ole yhteydessä opintojakson vastuuhenkilöön.
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen
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Valinnaiset opintojaksot
(joista on valittava vähintään neljä)
TJOI1208
Lapsi- ja edunvalvontaoikeus
Child Law and Public Guardianship
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa edunvalvontaoikeuden järjestelmän ja normiston
- jäsentää vajaavaltaisen oikeusasemaan liittyvää sääntelyä
- kuvata lastensuojelulain merkitystä oikeudenalalla.
Sisältö
Lapsi- ja edunvalvontaoikeuden yleiset opit, lapsi- ja edunvalvontaoikeuden instituutiot, vajaavaltaisen oikeusasema, edunvalvontajärjestelmä, huoltojärjestelyt lastensuojelullisina toimenpiteinä.
Edeltävät opinnot
TJOI0100 Julkisoikeuden perusopinnot, erityisesti TJOI0006 Sosiaalioikeuden perusteet
Opetus- ja työmuodot
Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.
Vaadittavat suoritukset
Kirjallisuuskuulustelu.
Kirjallisuus ja muu materiaali
Välimäki, Edunvalvontaoikeus (2013).
Gottberg, Perhesuhteet ja lainsäädäntö (2013) – teoksesta tentitään sivut 140–284.
Räty, Lastensuojelulaki – Käytäntö ja soveltaminen (2010) – teoksesta tentitään sivut
1–63 ja 157–510.
Ajankohta
Syksy tai kevät
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Valinnainen

TJOI0029
Tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeus sosiaali- ja terveydenhuollossa
Patient’s and Client’s Right to Know and Right to Self-Determination in Social and
Health Care
Kurssin laajuus
5 op
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Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa erityiskysymyksiä, joita liittyy sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan oikeuteen saada hoitoonsa tai muuhun häneen kohdistuvaan toimeen liittyviä tietoja sekä
oikeuteen osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon
- tunnistaa informaation merkityksen asiakkaan ja potilaan oikeutena sekä hahmottaa
sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävän vallan luonteen.
Sisältö
Itsemääräämisoikeus sosiaali- ja terveydenhuollossa, alaikäisen itsemääräämisoikeus,
asiakkaan osallistuminen osana itsemääräämisoikeutta, tiedonsaantioikeuden sisältö ja
informoinnin merkitys, tiedonsaantioikeuden oikeudelliset edellytykset ja rajoitukset,
valtakunnalliset arkistointipalvelut.
Edeltävät opinnot
TJOI0100 Julkisoikeuden perusopinnot, erityisesti TJOI0006 Sosiaalioikeuden perusteet
Opetus- ja työmuodot
Luennot (12 t) ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.
Vaadittavat suoritukset
Luentokuulustelu (1 op).
Kirjallisuuskuulustelu (4 op).
Kirjallisuus ja muu materiaali
Tuori – Kotkas, Sosiaalioikeus (2016) – teoksesta tentittävä alue ilmoitetaan WebOodissa.
Mäki – Petäjä – Leinonen, Dementoituvan henkilön oikeudellinen asema (2003).
Paaso, Potilaan tiedonsaantioikeus terveydenhuollossa (2001) – teoksesta tentitään sivut
1–42 ja 131–334.
Ajankohta
2. periodi
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Valinnainen

TJOI0030
Yksilön suoja ja tiedonsiirrot sosiaali- ja terveydenhuollossa
Protection of Privacy and Communication in Social and Health Care
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa yksilöä koskevien tietojen saamis- ja luovuttamisedellytykset sosiaali- ja terveydenhuollossa siten, että hän hallitsee yleiset säännökset salassapidosta sosiaali- ja
terveydenhuollossa
- arvioida hoitoon ja huoltoon liittyviä tietojen hankkimis-, tallentamis-, käyttö- ja luovutusedellytyksiä.
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Sisältö
Asiakirjat, rekisterit ja tietoturva, asiakasta ja potilasta koskevien tietojen kerääminen,
rekisteröinti ja käyttäminen, salassapitovelvollisuuden asiallinen ja henkilöllinen ulottuvuus, intressitahot potilas- ja asiakastiedoissa, tietojen luovuttamisedellytykset ja tiedonsaantioikeuden rajoitukset, potilas- ja asiakastietojen käyttöön ja luovuttamiseen
liittyvät teoreettiset asetelmat ja erityiskysymykset.
Edeltävät opinnot
TJOI0100 Julkisoikeuden perusopinnot, erityisesti TJOI0006 Sosiaalioikeuden perusteet
Opetus- ja työmuodot
Luennot (12 t) ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.
Vaadittavat suoritukset
Luentokuulustelu (1 op).
Kirjallisuuskuulustelu (4 op).
Kirjallisuus ja muu materiaali
Pahlman (toim.), Asiakastietojen käsittely, salassapito ja asiakkaan tiedonsaantioikeus
sosiaali- ja terveydenhuollossa (2010).
Kauppi, Potilastiedot ja poliisin tiedonhankinta (2007) – teoksesta tentitään sivut
1–220.
Posio, Yksityisyydensuoja sosiaalihuollossa (2008).
Ajankohta
Syksy tai kevät
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistolehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Valinnainen

TJOI0026
Eurooppaoikeus
European Law
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- jäsentää eurooppaoikeuden ominaispiirteitä ja keskeisiä sisältöalueita
- tunnistaa Euroopan unionin rakenteen, instituutiot ja päätöksentekojärjestelmän sekä
yhteisöoikeuden vaikutuksen Suomen oikeuteen.
Sisältö
Euroopan yhteisön rakenne ja toiminta, Euroopan unionin elinten toimivalta, yhteisöoikeuden suhde ja vaikutus Suomen oikeuteen, eurooppaoikeus ja oikeuslähdeoppi.
Edeltävät opinnot
TJOI0100 Julkisoikeuden perusopinnot
Opetus- ja työmuodot
Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.
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Vaadittavat suoritukset
Kirjallinen kuulustelu.
Kirjallisuus ja muu materiaali
Mäenpää, Eurooppalainen hallinto-oikeus (2011).
Ojanen, EU-oikeuden perusteita (2010).
Ajankohta
Syksy tai kevät
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Valinnainen

TJOI1209
Oikeusteoria ja yleinen oikeustiede
Legal Theory and General Jurisprudence
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata oikeudellista sääntelyä ja sen funktioita sekä lain tulkinnan ja soveltamisen
kysymyksiä julkisoikeuden alalla
- tunnistaa oikeusteorian suuntausten, oikeusteoreettisen ajattelun sekä yleisen oikeustieteen merkityksen julkisoikeudellisessa tutkimuksessa.
Sisältö
Oikeuslähde- ja laintulkintaopin teoria ja argumentointi, juridisen ajattelun ja metodologian teoria, yleinen oikeustiede julkisoikeustieteen osana, oikeudellinen sääntely ja
sen funktiot, oikeusjärjestys ja normirakenne, lain soveltaminen eri päätöksentekotilanteissa, oikeus ja yhteiskunnan muutos.
Edeltävät opinnot
TJOI0100 Julkisoikeuden perusopinnot
Opetus- ja työmuodot
Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.
Vaadittavat suoritukset
Kirjallinen kuulustelu.
Kirjallisuus ja muu materiaali
Laakso, Lainopin teoreettiset lähtökohdat (2012).
Tuori, Kriittinen oikeuspositivismi (2000).
Ajankohta
Syksy tai kevät
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Valinnainen
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TJOI0300 Yleisen julkisoikeuden syventävät opinnot (120 op)
Yleisen julkisoikeuden syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa
- hyödyntää julkisoikeuden tieteenalan teoreettista ja metodologista perustaa tieteellisessä
keskustelussa
- hahmottaa hallinto- ja valtiosääntöoikeuden tieteenalaperustaan liittyvät erityiskysymykset
- arvioida ja analysoida lainvalmisteluun ja muuhun julkisoikeudelliseen diskurssiin liittyviä kysymyksiä.

TJOI0403
Lainvalmistelu
Legislation Drafting
Kurssin laajuus
7 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- muodostaa yleiskuvan lainsäädännön asemasta ja merkityksestä yhteiskunnan ohjaamisessa sekä lainsäädäntöprosessista
- muodostaa käsityksen säädösvalmistelusta yhteiskuntapoliittisena suunnittelutoimintana ja eritellä lainsäädännön yhteiskunnallisia ja muita vaikutuksia
- tunnistaa lakitekniikan perusteet.
Sisältö
Hallituksen esityksen laatiminen, lainvalmisteluorganisaatio ja lainvalmistelutyö, hyvän
säädöksen edellytykset, lakitekniikka, kieliopilliset ja terminologiset kysymykset.
Edeltävät opinnot
TJOI0100 Julkisoikeuden perusopinnot
TJOI0200 Julkisoikeuden aineopinnot
Opetus- ja työmuodot
Lähdekirjallisuuteen perehtyminen. Esseetehtävä.
Vaadittavat suoritukset
Suoritetaan vastuuopettajan kanssa erikseen sovittavalla esseellä (laajuus 10–15 sivua).
Kirjallisuus ja muu materiaali
Erikseen vastuuopettajan kanssa sovittava esseen aihepiiriä käsittelevä kirjallisuuspaketti.
Ajankohta
Syksy tai kevät
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

TJOI0411
Hallintotoiminnan yksityistämisen oikeudelliset kysymykset
Privatization in Public Administration
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Kurssin laajuus
10 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa julkisen vallankäytön edellytykset ja reunaehdot sekä privatisoituvaan hallintoon liittyvät oikeudelliset kysymykset
- kuvata hallintotoimintaan kytkeytyvät yksityisoikeudelliset vastuut ja velvoitteet.
Sisältö
Julkinen ja yksityinen oikeudellisina ilmiöinä, julkisen vallan käyttäminen ja sitä koskevat oikeudelliset vastuumuodot, sopimustoiminta ja siihen liittyvä vastuu hallinnossa,
velvoiteoikeuden yleiset opit ja niiden hyödynnettävyys viranomaisten sopimustoiminnassa.
Edeltävät opinnot
TJOI0100 Julkisoikeuden perusopinnot
TJOI0200 Julkisoikeuden aineopinnot
Opetus- ja työmuodot
Lähdekirjallisuuteen perehtyminen. Esseen kirjoittaminen.
Vaadittavat suoritukset
Suoritetaan vastuuopettajan kanssa erikseen sovittavalla esseellä (laajuus 15–20 sivua).
Kirjallisuus ja muu materiaali
Erikseen vastuuopettajan kanssa sovittava esseen aihepiiriä käsittelevä kirjallisuuspaketti.
Ajankohta
Syksy tai kevät
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

TJOI0308
Vertaileva oikeustiede
Comparative Law
Kurssin laajuus
9 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- muodostaa käsityksen oikeudellisesta ajattelusta oikeusvertailun näkökulmasta siten,
että opiskelija tuntee oikeusvertailun käyttömahdollisuudet julkisoikeudessa
- muodostaa yleiskuvan oikeusvertailun tehtävistä ja asemasta ja käyttömahdollisuuksista oikeustieteessä.
Sisältö
Oikeusvertailu ja sen luonne tieteenä, oikeusvertailun käyttöala ja hyödyntäminen, oikeusvertailun käyttöön liittyvät ongelmat, oikeusjärjestelmien ryhmittely ja tärkeimmät
oikeusjärjestykset.
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Edeltävät opinnot
TJOI0100 Julkisoikeuden perusopinnot
TJOI0200 Julkisoikeuden aineopinnot
Opetus- ja työmuodot
Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.
Vaadittavat suoritukset
Kirjallinen kuulustelu.
Kirjallisuus ja muu materiaali
Husa, Oikeusvertailu (2013).
Hautamäki, Perustuslain auktoritatiivinen tulkinta (2002).
Ajankohta
Syksy tai kevät
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

TJOI0401
Hallinto- ja valtiosääntöoikeuden syventävät opinnot
Advanced Administrative and Constitutional Law
Kurssin laajuus
9 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- sisäistää hallinto- ja valtiosääntöoikeuden oikeustutkimuksen aloina
- mieltää niiden teoreettisten ja systemaattisten valintojen välttämättömyydet, jotka ohjaavat tutkimustulosten sisältöjen muotoutumista.
Sisältö
Hallinto- ja valtiosääntöoikeuden alan teoreettinen lainoppi, hallinto- ja valtiosääntöoikeuden tutkimusmenetelmien muutos, hallinto- ja valtiosääntöoikeuden doktriinin
uudistuminen.
Edeltävät opinnot
TJOI0100 Julkisoikeuden perusopinnot
TJOI0200 Julkisoikeuden aineopinnot
Opetus- ja työmuodot
Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.
Vaadittavat suoritukset
Kirjallisuuskuulustelu.
Kirjallisuus ja muu materiaali
Avoin, tehokas ja riippumaton – Olli Mäenpää 60 vuotta juhlakirja (2010).
Husa, Non liquet? Vallanjako, perusoikeudet, systematisointi – Oikeuden ja politiikan
välisiä rajankäyntejä (2004).
Länsineva, Perusoikeudet ja varallisuussuhteet (2002) – teoksesta tentitään sivut 1–150.
Ajankohta
Syksy tai kevät
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Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

TJOI0310
Oikeusteoria ja yleinen oikeustiede
Legal Theory and General Jurisprudence
Kurssin laajuus
10 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- muodostaa kokonaiskuvan oikeudellisesta sääntelystä ja sen funktioista sekä lain tulkinnasta ja soveltamisesta julkisoikeuden alalla
- muodostaa jäsentyneemmän käsityksen oikeusteoriasta ja yleisestä oikeustieteestä osana julkisoikeudellista tutkimusta siten, että se helpottaa opiskelijan tutkielman teoreettisen viitekehyksen hahmottamista.
Sisältö
Oikeuslähde- ja laintulkintaopin teoria ja argumentointi, juridisen ajattelun ja metodologian teoria, yleinen oikeustiede julkisoikeustieteen osana, oikeudellinen sääntely ja
sen funktiot, oikeusjärjestys ja normirakenne, lain soveltaminen eri päätöksentekotilanteissa, oikeus ja yhteiskunnan muutos.
Edeltävät opinnot
TJOI0100 Julkisoikeuden perusopinnot
TJOI0200 Julkisoikeuden aineopinnot
Opetus- ja työmuodot
Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.
Vaadittavat suoritukset
Kirjallinen kuulustelu.
Kirjallisuus ja muu materiaali
Laakso, Lainopin teoreettiset lähtökohdat (2012).
Tuori, Kriittinen oikeuspositivismi (2000).
Tuori, Oikeuden ratio ja voluntas (2007).
Ajankohta
Syksy tai kevät
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

TJOI0409
Syventävät opinnot tutkielman alalta
Advanced Studies in Thesis
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Kurssin laajuus
15 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- jäsentää seikkaperäisemmin tutkielmansa aihepiiriä tutustumalla sitä taustoittavaan
teoreettiseen kirjallisuuteen.
Sisältö
Tutkielman aihepiiriin kuuluvien oikeudellisten haasteiden ja ongelma-alueiden hahmotus, vallitseva näkemys ja erimielisyydet, spesifit päätösperusteet ja ongelmanratkaisumallit, spesifit tutkimusrakenteelliset ratkaisut.
Edeltävät opinnot
TJOI0100 Julkisoikeuden perusopinnot
TJOI0200 Julkisoikeuden aineopinnot
Opetus- ja työmuodot
Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.
Vaadittavat suoritukset
Kirjallisuuskuulustelu.
Kirjallisuus ja muu materiaali
Erikseen vastuuopettajan kanssa sovittava tutkielman aihepiiriä käsittelevä kirjallisuuspaketti (n. 3–5 teosta) tutkielman aihepiirin varmistuttua.
Ajankohta
Syksy tai kevät
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

TJOI0420
Yleisen julkisoikeuden tutkielmaseminaari
Thesis Seminar

TJOI0421
Pro gradu -tutkielma
Master’s Thesis
Kurssin laajuus
20 op + 40 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- laatia tutkielman julkisoikeuden alaan kuuluvasta aiheesta
- soveltaa itsenäistä oikeustieteellistä ajattelua
- tehdä itsenäistä tutkimstyötä
- perehtyä tutkimuksen kohteena olevaan aihepiiriin ja siihen liittyvään oikeudelliseen
problematiikkaan, hallita tarvittavia tutkimusmenetelmiä sekä osoittaa valmiutta tieteelliseen ilmaisuun. Tutkielman laatimista tukee seminaari, joka opastaa oikeudellis-
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ten ongelmien tieteelliseen analysointiin sekä lisää tutkielman laatimisessa tarvittavia
valmiuksia.
Sisältö
Tutkimussuunnitelma, seminaariesitelmä, tutkielma.
Edeltävät opinnot
Julkisoikeuden perus- ja aineopinnot sekä suurin osa syventävistä opinnoista
Opetus- ja työmuodot
Tutkielmaseminaari (I-osa syksyllä, II-osa keväällä). Tutkielman itsenäinen laatiminen.
Vaadittavat suoritukset
Seminaari (20 op). Seminaarin hyväksytty suorittaminen edellyttää hyvää ennakollista
perehtymistä seminaarin osallistujien tutkimussuunnitelmiin sekä aktiivista osallistumista niistä käytävään keskusteluun.
Pro gradu -tutkielma (40 op).
Kypsyysnäyte. Kirjallisen kuulustelun vaihtoehtona kypsyysnäytteen suoritusmuotona
voi olla esimerkiksi pienimuotoinen artikkeli, puheenvuoro, katsaus tai tutkimustulosten julkinen esittäminen, joka raportoidaan. Kypsyysnäytteen muodosta sovitaan pro
gradu -tutkielman ohjaajan kanssa.
Ajankohta
Syksy ja kevät
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

TJOP0300 Julkisoikeuden erityisesti lääkintäoikeuden
syventävät opinnot (120 op)
Julkisoikeuden, erityisesti lääkintäoikeuden syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa
- hyödyntää julkisoikeuden tieteenalan teoreettista ja metodologista perustaa tieteellisessä
keskustelussa
- hahmottaa sosiaalioikeuden tieteenalaperustaan liittyvät erityiskysymykset
- arvioida ja analysoida julkisoikeudelliseen diskurssiin liittyviä kysymyksiä.

TJOP0315
Oikeus ja etiikka sosiaali- ja terveydenhuollossa
Law and Ethics in Social and Health Care
Kurssin laajuus
8 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- havaita eettisten ja oikeudellisten kysymysten yhteydet ja hyödyntää niitä oikeudellisessa ajattelussa.
Sisältö
Etiikka, moraali ja arvot sosiaali- ja terveydenhuollossa, eettisten normien asema ja merkitys päätöksenteossa, ammattieettiset koodit.
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Edeltävät opinnot
TJOI0100 Julkisoikeuden perusopinnot
TJOI0200 Julkisoikeuden aineopinnot
Opetus- ja työmuodot
Lähdekirjallisuuteen perehtyminen. Esseen kirjoittaminen.
Vaadittavat suoritukset
Suoritetaan vastuuopettajan kanssa erikseen sovittavalla esseellä (laajuus 15–20 sivua).
Kirjallisuus ja muu materiaali
Erikseen vastuuopettajan kanssa sovittava esseen aihepiiriä käsittelevä kirjallisuuspaketti.
Ajankohta
Syksy tai kevät
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

TJOP0311
Terminaalihoito ja eutanasia
Terminal Treatment and Euthanasia
Kurssin laajuus
9 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- muodostaa yleiskuvan elämän loppuvaiheessa olevan potilaan hoidossa esiintyvistä oikeudellisista erityiskysymyksistä sekä niiden ratkaisuvaihtoehdoista.
Sisältö
Kyky päättää hoidosta ja potilaan edustaminen, saattohoito, aktiivinen ja passiivinen
eutanasia, avustettu itsemurha (assisted suicide).
Edeltävät opinnot
TJOI0100 Julkisoikeuden perusopinnot
TJOI0200 Julkisoikeuden aineopinnot
Opetus- ja työmuodot
Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.
Vaadittavat suoritukset
Kirjallisuuskuulustelu.
Kirjallisuus ja muu materiaali
Euthanasia examined: ethical, clinical and legal perspectives. Ed. by John Keown (1999).
Kuolemaan liittyvät eettiset kysymykset terveydenhuollossa. ETENE-julkaisuja/ Sosiaali- ja terveysministeriö (2004). (www.etene.fi/c/document_library/get_file?folderId=17
185&name=DLFE-545.pdf )
Hyvä saattohoito Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010:6.
(http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1087414&name=DL
FE-12411.pdf )
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Pahlman, Potilaan itsemääräämisoikeus. Luvut 8–9. (2003).
Death, dying and the law. Ed. by Sheila A. M. McLean. (1996).
Ajankohta
Syksy tai kevät
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

TJOP0316
Lääketieteellinen tutkimus ja bio-oikeus
Medical Research and Biolaw
Kurssin laajuus
9 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa lääketieteellistä tutkimusta koskevan sääntelyn, niihin liittyvät ongelmat ja
ratkaisuvaihtoehdot
- muodostaa kokonaiskuvan bio-oikeudesta oikeudenalana, sen sääntelykohteista ja erityiskysymyksistä.
Sisältö
Lääketieteellisen tutkimustoiminnan oikeudelliset edellytykset, erityisryhmiin kohdistuva tutkimustoiminta, bio-oikeus oikeudenalana, geeniteknologian hyödyntämisen
edellytykset ja reunaehdot, geeniteknologiaan liittyvät erityiskysymykset, ihmiskudosten ja solujen kaupallinen hyödyntäminen.
Edeltävät opinnot
TJOI0100 Julkisoikeuden perusopinnot
TJOI0200 Julkisoikeuden aineopinnot
Opetus- ja työmuodot
Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.
Vaadittavat suoritukset
Kirjallisuuskuulustelu.
Kirjallisuus ja muu materiaali
Lötjönen, Lääketieteellinen tutkimus ihmisillä (2004).
Lehtonen toim., Bio-oikeus lääketieteessä (2006).
Ajankohta
Syksy tai kevät
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen
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TJOP0317
Pakkotoimenpiteet sosiaali- ja terveydenhuollossa
Involuntary Treatment in Social and Health Care
Kurssin laajuus
9 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- muodostaa kokonaiskuvan tahdosta riippumattomista toimenpiteistä sekä niiden
käyttämisen edellytyksistä ja rajoituksista sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Sisältö
Huostaan otettuun ja alaikäiseen kohdistuvat pakkotoimet, pakkotoimet kehitysvammaisten erityishuollossa, pakkotoimet päihdehuollossa, tahdosta riippumattomat toimet mielisairaanhoidossa ja tartuntataudeissa.
Edeltävät opinnot
TJOI0100 Julkisoikeuden perusopinnot
TJOI0200 Julkisoikeuden aineopinnot
Opetus- ja työmuodot
Lähdekirjallisuuteen perehtyminen. Esseen kirjoittaminen.
Vaadittavat suoritukset
Suoritetaan vastuuopettajan kanssa erikseen sovittavalla esseellä (laajuus 15–20 sivua).
Kirjallisuus ja muu materiaali
Erikseen vastuuopettajan kanssa sovittava esseen aihepiiriä käsittelevä kirjallisuuspaketti.
Ajankohta
Syksy tai kevät
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

TJOP0314
Oikeusteoria ja yleinen oikeustiede
Legal Theory and General Jurisprudence
Kurssin laajuus
10 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- muodostaa kokonaiskuvan oikeudellisesta sääntelystä ja sen funktioista sekä lain tulkinnasta ja soveltamisesta julkisoikeuden alalla
- muodostaa jäsentyneemmän käsityksen oikeusteoriasta ja yleisestä oikeustieteestä osana julkisoikeudellista tutkimusta siten, että se helpottaa opiskelijan tutkielman teoreettisen viitekehyksen hahmottamista.
Sisältö
Oikeuslähde- ja laintulkintaopin teoria ja argumentointi, juridisen ajattelun ja metodologian teoria, yleinen oikeustiede julkisoikeustieteen osana, oikeudellinen sääntely ja
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sen funktiot, oikeusjärjestys ja normirakenne, lain soveltaminen eri päätöksentekotilanteissa, oikeus ja yhteiskunnan muutos.
Edeltävät opinnot
TJOI0100 Julkisoikeuden perusopinnot
TJOI0200 Julkisoikeuden aineopinnot
Opetus- ja työmuodot
Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen perehtyminen.
Vaadittavat suoritukset
Kirjallinen kuulustelu.
Kirjallisuus ja muu materiaali
Laakso, Lainopin teoreettiset lähtökohdat (2012).
Tuori, Kriittinen oikeuspositivismi (2000).
Tuori, Oikeuden ratio ja voluntas (2007).
Ajankohta
Syksy tai kevät
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

TJOP0306
Syventävät opinnot tutkielman alalta
Advanced Studies in Thesis
Kurssin laajuus
15 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- jäsentää seikkaperäisemmin tutkielmansa aihepiiriä tutustumalla sitä taustoittavaan
teoreettiseen kirjallisuuteen.
Sisältö
Tutkielman aihepiiriin kuuluvien oikeudellisten haasteiden ja ongelma-alueiden hahmotus, vallitseva näkemys ja erimielisyydet, spesifit päätösperusteet ja ongelmanratkaisumallit, spesifit tutkimusrakenteelliset ratkaisut.
Edeltävät opinnot
TJOI0100 Julkisoikeuden perusopinnot
TJOI0200 Julkisoikeuden aineopinnot
Opetus- ja työmuodot
Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.
Vaadittavat suoritukset
Kirjallisuuskuulustelu.
Kirjallisuus ja muu materiaali
Erikseen vastuuopettajan kanssa sovittava tutkielman aihepiiriä käsittelevä kirjallisuuspaketti (n. 3–5 teosta) tutkielman aihepiirin varmistuttua.
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Ajankohta
Syksy tai kevät
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

TJOP0320
Julkisoikeuden, erityisesti lääkintäoikeuden tutkielmaseminaari
Thesis Seminar

TJOP0321
Pro gradu -tutkielma
Master’s Thesis
Kurssin laajuus
20 op + 40 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- laatia tutkielman julkisoikeuden alaan kuuluvasta aiheesta
- soveltaa itsenäistä oikeustieteellistä ajattelua
- tehdä itsenäistä tutkimustyötä
- perehtyä tutkimuksen kohteena olevaan aihepiiriin ja siihen liittyvään oikeudelliseen
problematiikkaan, hallita tarvittavia tutkimusmenetelmiä sekä osoittaa valmiutta tieteelliseen ilmaisuun. Tutkielman laatimista tukee seminaari, joka opastaa oikeudellisten ongelmien tieteelliseen analysointiin sekä lisää tutkielman laatimisessa tarvittavia
valmiuksia.
Sisältö
Tutkimussuunnitelma, seminaariesitelmä, tutkielma.
Edeltävät opinnot
Julkisoikeuden perus- ja aineopinnot sekä suurin osa lääkintäoikeuden syventävistä
opinnoista
Opetus- ja työmuodot
Tutkielmaseminaari (I-osa syksyllä, II-osa keväällä). Tutkielman itsenäinen laatiminen.
Vaadittavat suoritukset
Seminaari (20 op). Seminaarin hyväksytty suorittaminen edellyttää hyvää ennakollista
perehtymistä seminaariin osallistujien tutkimussuunnitelmiin sekä aktiivista osallistumista niistä käytävään keskusteluun.
Pro gradu -tutkielma (40 op).
Kypsyysnäyte. Kirjallisen kuulustelun vaihtoehtona kypsyysnäytteen suoritusmuotona
voi olla esimerkiksi pienimuotoinen artikkeli, puheenvuoro, katsaus tai tutkimustulosten julkinen esittäminen, joka raportoidaan. Kypsyysnäytteen muodosta sovitaan pro
gradu -tutkielman ohjaajan kanssa.
Ajankohta
Syksy ja kevät
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Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen
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Sosiaalityö
Sosiaalityö tieteenä, oppiaineena ja käytäntönä
Sosiaalityö tieteenalana
Sosiaalityö on professio, oppiala ja yhteiskunnan toimintajärjestelmä, joka koostuu tutkimuksesta, koulutuksesta ja käytännön sosiaalityöstä sekä niiden vuorovaikutuksesta.
Suomessa sosiaalityötä on kehitetty tieteenalana, jolla on oma kysymyksenasettelunsa, tieteenteoreettiset lähtökohtansa, tutkimuskohteensa ja tiedonmuodostustapansa. Lapin yliopistossa sosiaalityön tutkimuksen painopistealueita ovat 1) ihmisten arkielämän ja marginalisaatiokysymysten kulttuurisuuden ja selviytymisen tutkimus 2) hyvinvointipalveluiden
tutkimus, oikeus ja oikeudenmukaisuus sekä 3) tieto, osaaminen ja asiantuntijuus, jossa
yhtenä innovatiivisena avauksena on informaatioteknologia. Tutkimustoimintaa läpäisevinä
periaatteina ovat eettisyys ja arvot, metodologinen monipuolisuus ja kansainvälisyys.

Sosiaalityö oppiaineena
Sosiaalityön pääaineopiskelijat suorittavat kandidaatin tutkinnon (180 op) ja sen jälkeen
maisterin tutkinnon (120 op). Sosiaalityötä pääaineenaan opiskelevien kandidaatin tutkintorakenne muodostuu orientoivista opinnoista ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman
laatimisesta (1 op), kieliopinnoista (17 op), metodiopinnoista (26 op), pääaineen perus- ja
aineopinnoista (82 op) sekä sivuaineiden opinnoista (54 op). Maisterintutkinto sisältää sosiaalityön syventävät opinnot (120 op). Opiskelija voi valita sosiaalioikeuden suuntautumisvaihtoehdon, joka on integroitu sosiaalityön pääaineopetukseen.
Sosiaalityötä voi opiskella myös sivuaineena. Sosiaalityön sivuaineopiskelijoilla opintojen
rakenne on pääpiirteittäin sama kuin sosiaalityön pääaineopiskelijoilla.
Sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015,
7 §).
Sosiaalityön opetuksen tavoitteena on:
1) antaa tieteellisesti perusteltu käsitys yhteiskunnasta ja perehdyttää erityisesti sosiaalityön
tiedeperustaan, käytäntöihin, tutkimusalueeseen sekä tutkimusmenetelmiin
2) antaa valmiudet yhteiskunnan rakenteiden, toimijoiden ja yhteiskunnassa esiintyvien
yksilö-, ryhmä- ja yhteisötason ilmiöiden tunnistamiseen ja analysoimiseen
3) antaa opiskelijalle valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa eettisesti kestävällä tavalla yksilö-,
ryhmä- ja yhteisötasoisten ongelmien arvioinnissa, ratkaisemisessa ja ehkäisemisessä hänen toimiessaan asiakaskohtaisen ja yhteiskuntaan vaikuttavan sosiaalityön tehtävissä
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4) antaa valmiudet sosiaalityöntekijän tutkivaan ammattikäytäntöön, ammatillisten erityistaitojen kehittämiseen ja tieteelliseen jatkokoulutukseen.
Koulutuksen välittämät tietosisällöt perustuvat olemassa olevien ammattikäytäntöjen, hallinnollisten toimintatapojen ja ajattelumallien reflektointiin ja kriittiseen arviointiin. Opetuksessa kehitetään valmiuksia yhteiskuntatieteelliseen ongelmanratkaisu-, päättely- ja argumentointitaitoihin. Tutkimusmenetelmäosaaminen on tärkeä osa käytännön sosiaalityössä
tarvittavaa ammattitaitoa. Sosiaalityö vaatii kykyä moniulotteisten tilanteiden ja ilmiöiden
analyyttiseen hahmottamiseen ja purkamiseen.
Jokainen opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS).
HOPS on työkalu, jota opiskelija päivittää ja hyödyntää omien opintojen suunnittelussa.
Henkilökohtainen opintosuunnitelma on keskeinen väline opiskelijalle koulutuksen tavoitteiden saavuttamisessa.
Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista säädetään, että sosiaalityön koulutukseen sisältyy käytännönopetus (15 §). Käytännönopetuksessa niveltyvät toisiinsa teoria, käytäntö, tutkimus, kehittäminen, opetus ja oppiminen. Käytännönopetuspaikkoja tarjoavat
kunnat, järjestöt, valtion toimipisteet ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.
Opiskelu ulkomailla erilaisten kansainvälisten vaihto-ohjelmien kautta on luonteva osa
tutkintoa. Opiskelija voi sisällyttää kandidaatin ja maisterin tutkintoihinsa ulkomaisissa
yliopistoissa suoritettuja pääaine-, sivuaine- ja kieliopintoja. Sosiaalityön oppiaineella on
tiiviit suhteet useisiin ulkomaisiin yliopistoihin. Opiskelijavaihdon suositeltu kesto on 3–9
kuukautta.

Sosiaalityö käytäntönä
Käytännön toimintana sosiaalityö on tieteelliseen tietoon perustuvaa, eettistä ja rationaalista
toimintaa. Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalityöntekijän yliopistokoulutuksen saaneen ammattihenkilön toimintaa, joka perustuu tieteellisesti tutkittuun tietoon, ammatillis-tieteelliseen osaamiseen ja sosiaalityön eettisiin periaatteisiin. Sosiaalityöllä vahvistetaan hyvinvointia edistäviä olosuhteita, yhteisöjen toimivuutta sekä yksilöiden toimintakykyisyyttä. Työ
on yksilöiden, perheiden, ryhmien ja yhteisöjen sosiaalisten ongelmien tilannearviointiin ja
ratkaisuprosesseihin perustuvaa kokonaisvaltaista muutostyötä, joka tukee ihmisten selviytymistä. Sosiaalityöllä vaikutetaan myös yhteiskunnassa esiintyviin epäkohtiin.
Sosiaalityön pääaineopinnoilla suoritetut yhteiskuntatieteiden kandidaatin (YTK) ja maisterin (YTM) tutkinnot tuottavat pätevyyden sosiaalityöntekijän tehtäviin. Koulutuksen
saaneet voivat toimia erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspalvelu-, suunnittelu-,
kehittämis-, johto- ja koulutustehtävissä. Koulutus antaa valmiuksia myös sosiaalityön ja
hyvinvointipalvelujen tutkimiseen. Sosiaalityöntekijät työskentelevät esimerkiksi kuntien
sosiaalitoimistoissa, maahanmuuttajapalveluissa, perheneuvoloissa, koulun oppilashuollossa, päihde- ja mielenterveyspalveluissa, rikosseuraamusalan sekä terveydenhuollon toimipaikoissa, ikääntyneiden ja lastensuojelun palveluita tarjoavissa organisaatioissa, poliisilaitoksilla sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. Opinnot antavat mahdollisuuden myös
kansainväliseen sosiaalityöhön.
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Valmistuvat yhteiskuntatieteiden maisterit, lisensiaatit (YTL) ja tohtorit (YTT) toimivat
oman oppialansa ja ammatillisen asiantuntijuuden pohjalta tutkijoina ja asiantuntijoina
sosiaali- ja yhteiskuntatieteellisellä kentällä ja moniammatillisissa verkostoissa. Maisteritutkinto tarjoaa jatkokoulutuskelpoisuuden yhteiskuntatieteissä.

Sosiaalityön tutkintorakenteet
Pro gradu -tutkielma 40 op +
tutkielmaseminaari 18 op

YTM
120 op

Muut syventävät opinnot 62 op

Pääaineen perus- ja
aineopinnot +
kandidaatintutkielma
25 + 47 + 10 = 82 op

Kieliopinnot
17 op
Metodiopinnot
ja HOPS
27 op

Sivuaineet
54 op

YTK
180 op

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintorakenne (180 op)
sosiaalityö pääaineena
Sosiaalityötä pääaineenaan opiskelevien kandidaatintutkinto muodostuu orientoivista opinnoista ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta (1 op), kieliopinnoista (17 op),
metodiopinnoista (26 op), pääaineen opinnoista (82 op) ja sivuaineopinnoista (54 op). Pääaineen perus- ja aineopinnoissa perehdytään sosiaalityön kannalta tarpeellisten tieteenalojen
peruskäsitteisiin, keskeisiin teoreettisiin ja metodologisiin sisältöihin sekä tärkeimpiin tutkimustuloksiin. Lisäksi opinnot antavat kokonaiskuvan keskeisistä sosiaalityössä kohdattavista ilmiöistä ja asiakastyön taidoista. Aineopintojen yhteydessä kehitetään valmiuksia
ymmärtää ja soveltaa teoreettista tietoa ammatillisessa sosiaalityössä.
Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa
- sosiaalihuollon ammattihenkilölain määrittämät perusteet sosiaalityön sisällöstä ja toimintaa ohjaavista periaatteista ja voi toimia tilapäisenä sosiaalityöntekijänä
- hahmottaa sosiaalityön vaikeisiin elämäntilanteisiin, sosiaalisiin ongelmiin ja syrjäytymisriskeihin liittyvänä ammatillisena muutostyönä
- viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yhteisölle ja sosiaalityön asiakkaille äidinkielellään sekä toimia kansainvälisissä yhteistyötilanteissa toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.
Kandidaatin tutkinto ei anna kelpoisuutta sosiaalityöntekijän tehtäviin. Sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, johon
sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset
opinnot sosiaalityössä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 7 §).
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HOPS0001
Orientoivat opinnot ja HOPS
Personal Study Plan
Kurssin laajuus
1 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- toimia osana yliopistoyhteisöä
- hyödyntää yliopiston tiloja ja palveluja
- käyttää WebOodia
- tunnistaa omaa osaamistaan
- suunnitella oppimistaan ja akateemisia opintojaan.
Sisältö
Korkeakoululaitoksen, Lapin yliopiston ja koulutusalan/oppiaineiden esittely, opintojen suunnittelu ja opiskelutekniikka, henkilökohtaiset oppimistavoitteet ja osaamisen
karttuminen, opiskelijan asema, oikeudet ja velvollisuudet sekä opiskelijajärjestöt, fyysinen ja sosiaalinen opintoympäristö, kirjasto ja informaatiopalvelut.
Opetus- ja työmuodot
Yliopiston avajaiset (2 t), yliopiston järjestämät luennot kaikille opintonsa aloittaville
(5 t), tiedekuntaan ja omaan alaan orientointi (3 t), opiskelijatuutoreiden pienryhmäohjaus (10 t), opettajatuutoreiden ryhmä- ja yksilöohjaus ja HOPS:n laadinta (8 t).
Vaadittavat suoritukset
Osallistuminen luennoille ja tuutoriohjaukseen, HOPS:n laadinta ja hyväksytty HOPS
kandidaatin tutkintoon.
Ajankohta
1. opintovuoden syksy ja kevät, opintopiste myönnetään HOPS:n palauttamisen, henkilökohtaisen keskustelun ja suunnitelman hyväksymisen jälkeen ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.
Vastuuhenkilö
Opintopäällikkö, HOPS:n osalta opettajatuutori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

KIELIOPINNOT (17 op)
Katso opinto-oppaan kohdasta kieli- ja viestintäopinnot (S-kielet).
Huomioi, että Akateemiset tekstitaidot 2 op suoritetaan SSOS1203 Sosiaalityön kandidaatintutkielma ja seminaari -opintojakson yhteydessä. Lukuvuonna 2016–2017 sosiaalityön
opiskelijat suorittavat kurssin kuitenkin vielä YTK:n yleisissä ryhmissä.

METODIOPINNOT (26 op)
TPER0101
YMEN1805
FILO1107
YMEN1206

Tietotyön työvälineet
Johdatus tieteelliseen tutkimukseen
Tieteenfilosofia
Lomaketutkimuksen peruskurssi

3 op
4 op
3 op
3 op
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YMEN1209
YMEN1332
YMEN1804
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Kuvaileva tilastotiede
Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus
Laadullisen tutkimuksen suuntaukset
Tieteellinen tiedonhankinta

4 op
4 op
3 op
2 op

Katso opintojaksojen lisätiedot sivuaineiden ja menetelmäopintojen opinto-oppaasta.

SSOS0000 SOSIAALITYÖN OPINNOT (82 op)
SSOS0100 SOSIAALITYÖN PERUSOPINNOT (25 op)
SSOS1107
SSOS1108
SSOS1109
SSOS1110
SSOS1103

Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö
Sosiaalityön teoreettiset perusteet
Sosiaalityön käytäntö I: toimijuuden tukemisen perusteet
Sosiaalityön normisto I
Tutkiva sosiaalityö

5 op
5 op
5 op
5 op
5 op

SSOS0200 SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT (47 op + 10 op)
SSOS1206
SSOS1207
SSOS1208
SSOS1209
SSOS1210
SSOS1203

Sosiaalityön glokaalit ja kulttuuriset kysymykset
Elämänkulku ja sosiaaliset ongelmat
Sosiaalityön normisto II
Rakenteellinen sosiaalityö
Sosiaalityön käytäntö II: Sosiaalityön prosessi, teoria ja käytäntö
(SSOS1210C 8 op ja SSOS1210D 5 op vain pääaineopiskelijoille)
Sosiaalityön kandidaatintutkielma ja seminaari
(vain pääaineopiskelijoille)

7 op
10 op
5 op
5 op
20 op
10 op

SIVUAINEOPINNOT (54 op)
Sivuaineina on suoritettava vähintään kaksi 25 opintopisteen (perusopintojen) laajuista
opintokokonaisuutta. Vaihtoehtoisesti suositellaan suoritettavaksi jossakin oppiaineessa 60
opintopisteen (perus- ja aineopintojen) laajuiset opinnot.
Koulutusohjelmaan suositellaan sivuaineiksi esimerkiksi seuraavia: sosiaaligerontologian
perusopinnot, politiikkatieteiden ja sosiologian perusopinnot, organisaatioiden ja työyhteisöjen johtamisen perusopinnot sekä julkisoikeuden, kuntoutustieteen ja sukupuolentutkimuksen opinnot. Aineopintoja suositellaan esimerkiksi seuraavista oppiaineista: sosiologia,
kuntoutustiede, sukupuolentutkimus, hallintotiede ja soveltava psykologia. Sosiaalityön
sosiaalioikeuden suuntautumisvaihtoehdon valitsevan opiskelijan tulee suorittaa yhtenä sivuaineena julkisoikeuden perusopinnot 25 op.
Sivuaineopintoihin on mahdollista sisällyttää myös yliopiston yhteisiä projektiopintoja
(PROJ0100).

ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot (3 op)
Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssia suositellaan erittäin vahvasti niille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet yliopistossa.
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Opintojakso jakaantuu kolmeen moduuliin. Leiritulimoduuli tutustuttaa opiskelijan akateemisen opiskelun tausta-ajatuksiin ja omien opintojen suunnitteluun. Tiedonhakumoduulissa perehdytään tiedonhaun perusteisiin ja opetellaan käyttämään kirjaston tietokantoja sekä elektronisia tiedonlähteitä. Oppimismoduuli auttaa opiskelijaa tiedostamaan omaan
opiskeluun, lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä toimintatapoja sekä tukee niiden kehittymistä akateemiseen opiskeluun soveltuviksi.
Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima-verkko-oppimisympäristössä. Itsenäistä
opiskelua tuetaan koko kurssin ajan verkkotuutoroinnilla. Lisätietoja WebOodista.

ayKATA0200 Akateemiset työelämätaidot (2 op)
Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssilla pohditaan omien työelämätaitojen karttumista opintojen alusta aina valmistumiseen saakka. Kurssi auttaa hahmottamaan omaa osaamistaan ja
omia vahvuuksiaan ja suunnittelemaan urapolkuaan. Kurssilla perehdytään myös työnhakuun. Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima-verkko-oppimisympäristössä. Kurssia
suositellaan kaikille opiskelijoille, erityisesti ensimmäistä tutkintoaan suorittaville. Kurssille
kannattaa osallistua jo opintojen alkuvaiheessa. Lisätietoja WebOodista.

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintorakenne (120 op)
sosiaalityö pääaineena
Sosiaalityötä pääaineenaan opiskelevien maisterintutkinto muodostuu 120 opintopisteen
laajuisista pääaineopinnoista. Syventävät opinnot lisäävät teoreettista ymmärrystä sosiaalityöstä ja tieteellisestä työskentelystä.
Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa
- ammattihenkilölain määrittämät asiat ja voi toimia kelpoisena sosiaalityöntekijänä
- vastata sosiaalityön ammatillisesta johtamisesta sekä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen
sosiaalisen tuen ja palvelujen järjestämisestä
- tehdä sosiaalityön asiakas- ja asiantuntijatyötä sekä seurata ja arvioida sen vaikutuksia
- tehdä tieteellistä tutkimusta sosiaalityössä ja tuottaa uutta tietoa tutkimuksen avulla.

SSOS0300 SOSIAALITYÖN SYVENTÄVÄT OPINNOT (120 op)
Pakolliset opinnot:
SSOS1312 Sosiaalityön teoria
10 op
SSOS1336 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä osana yhteiskuntapolitiikkaa 5 op
SSOS1331 Sosiaalityö ja talous
5 op
SSOS1332 Muutosjohtaminen sosiaalityössä
5 op
SSOS1337 Sosiaalityön käytäntö III: Sosiaalityön asiantuntijuus, teoria ja käytäntö 20 op
SSOS1338 Sosiaalityön tutkielmaseminaari
10 op
SSOS1339 Tutkielmaa tukevat opinnot
5 op
SSOS1335 Pro gradu -tutkielma
40 op
Valinnaiset opinnot:
Opiskelija valitsee 20 op kursseista SSOS1329A–SSOS1329J ja/tai sosiaalityön sosiaalioikeudellisista erityiskysymyksistä.
SSOS1329A Sosiaalityö terveydenhuollossa
5 op
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SSOS1329B Väkivalta sosiaalityön kohdeilmiönä
SSOS1329E Monitoimijuus ja moniammatillisuus
SSOS1329F Sosnetin verkkokurssit ja muut vaihtoehtoiset kurssit
SSOS1329G1 Lastensuojelun ytimessä: Lastensuojelun ideologiset lähtökohdat,
taustat ja perusteet
SSOS1329G2 Lastensuojelun ytimessä: Lastensuojelun asiakkuuksien moninaisuus
SSOS1329G3 Lastensuojelun ytimessä: Kohtaaminen ja menetelmällisyys
lastensuojelutyössä
SSOS1329G4 Lastensuojelun ytimessä: Lastensuojelun juridiikka ja työprosessit
SSOS1329H Gerontologinen sosiaalityö
SSOS1329I Yhteisötyön menetelmät I: Yhteisön toiminta
SSOS1329J Yhteisötyön menetelmät II: Teoreettinen syveneminen

5 op
5 op

3 op
4 op
5 op
8 op
5 op
5 op
5 op

Sosiaalityön sosiaalioikeudelliset erityiskysymykset
10 op
TJOI0029
Tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeus sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 op
TJOI0030
Yksilön suoja ja tiedonsiirrot sosiaali- ja terveydenhuollossa
5 op

Sosiaalityön sosiaalioikeuden suuntautumisvaihtoehto (SOSOIK)
Opiskelijat voivat suunnata pääaineopintonsa sosiaalioikeuteen. Sosiaalioikeuden suuntautumisvaihtoehdossa sosiaalityön toimintaympäristöä ja käytäntöä paikannetaan juridisesti.
Opinnoissa jäsennetään oikeudellisia kysymyksiä, jotka liittyvät sosiaalipalvelujen järjestämiseen ja kohdentamiseen sekä erilaisiin ammatillisiin suhteisiin. Lisäksi tarkastellaan perus- ja ihmisoikeuksia ja hallinto-oikeuden yleisiä kysymyksiä.
Sosiaalityön sosiaalioikeuden suuntautumisvaihtoehto koostuu orientoivista opinnoista ja
henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta (1 op), kieliopinnoista (17 op), metodiopinnoista (26 op), sosiaalioikeuden suuntautumisvaihtoehdon mukaisista sosiaalityön
perusopinnoista (25 op) ja julkisoikeuden perusopinnoista (25 op) sekä sosiaalioikeuden
suuntautumisvaihtoehdon mukaisista sosiaalityön aine- (57 op) ja syventävistä (120 op)
opinnoista. Lisäksi sivuaineopintoina tulee suorittaa joku toinen perusopintokokonaisuus
niin, että sivuaineopintoja on julkisoikeuden perusopinnot mukaan lukien yhteensä vähintään 54 op. Opiskelijalla tulee olla suoritettuna julkisoikeuden perusopinnot (25 op) ennen
siirtymistä sosiaalityön sosiaalioikeuden suuntautumisvaihtoehdon aineopintoihin. Julkisoikeuden perusopinnot (25 op) tulee koostua seuraavista opintojaksoista: TJOI0001 Julkisoikeuden perusteet (5 op), TJOI0002 Hallinto-oikeuden perusteet (5 op), TJOI0003 Kunnallisoikeuden perusteet (5 op), TJOI0006 Sosiaalioikeuden perusteet (5 op), TJOI0021
Perus- ja ihmisoikeudet (5 op).

SOSOIK0100 SOSIAALITYÖN SOSIAALIOIKEUDEN
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON PERUSOPINNOT (25 op)
SSOS1107 Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö
SSOS1108 Sosiaalityön teoreettiset perusteet
SSOS1109 Sosiaalityön käytäntö I: toimijuuden tukemisen perusteet
SSOS1103 Tutkiva sosiaalityö
SOSOIK1206 Sosiaalityön glokaalit ja kulttuuriset kysymykset

5 op
5 op
5 op
5 op
5 op
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SOSOIK1200 SOSIAALITYÖN SOSIAALIOIKEUDEN
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AINEOPINNOT (47 op + 10 op)
SSOS1207 Elämänkulku ja sosiaaliset ongelmat
TJOI1208
Lapsi- ja edunvalvontaoikeus
SOSOIK0207 Oikeussuoja, valvonta ja vastuu sosiaalihuollossa
SSOS1209 Rakenteellinen sosiaalityö
SSOS1210 Sosiaalityön käytäntö II: Sosiaalityön prosessi, teoria ja käytäntö
SSOS1203 Sosiaalityön kandidaatintutkielma ja seminaari
(vain pääaineopiskelijoille)

10 op
5 op
7 op
5 op
20 op
10 op

SOSOIK1300 SOSIAALITYÖN SOSIAALIOIKEUDEN
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON SYVENTÄVÄT OPINNOT (120 op)
Pakolliset opinnot 100 op:
SSOS1312 Sosiaalityön teoria
10 op
SSOS1336 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä osana yhteiskuntapolitiikkaa 5 op
SSOS1331 Sosiaalityö ja talous
5 op
SSOS1332 Muutosjohtaminen sosiaalityössä
5 op
SSOS1337 Sosiaalityön käytäntö III: Sosiaalityön asiantuntijuus,
teoria ja käytäntö
20 op
SOSOIK1338 Sosiaalityön tutkielmaseminaari
10 op
SSOS1339 Tutkielmaa tukevat opinnot
5 op
SSOS1335 Pro gradu -tutkielma
40 op
Valinnaiset opinnot 20 op:
Opiskelija suorittaa 10 op sosiaalityön sosiaalioikeudellisia erityiskysymyksiä:
TJOI0029
Tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeus sosiaali- ja terveydenhuollossa
TJOI0030
Yksilön suoja ja tiedonsiirrot sosiaali- ja terveydenhuollossa

5 op
5 op

Lisäksi opiskelija valitsee 10 op kursseista SSOS1329A–SSOS1329J.

Sosiaalityö sivuaineena (60 op)
Sosiaalityön sivuaineopiskelijoiden opintojen rakenne poikkeaa sosiaalityötä pääaineena
opiskelevien opetussuunnitelmasta. Sosiaalityö sivuaineena muodostuu perusopinnoista ja
soveltuvin osin aineopinnoista. Sivuaineena sosiaalityön perus- ja aineopintojen laajuus on
yhteensä 60 op (25 + 35 op).

SSOS0100 SOSIAALITYÖN PERUSOPINNOT (25 op)
SSOS1107
SSOS1108
SSOS1109
SSOS1110
SSOS1103

Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö
Sosiaalityön teoreettiset perusteet
Sosiaalityön käytäntö I: toimijuuden tukemisen perusteet
Sosiaalityön normisto I
Tutkiva sosiaalityö

5 op
5 op
5 op
5 op
5 op

Sosiaalityön perusopinnot suoritetaan kokonaisuudessaan sosiaalityön pääaineen opetussuunnitelman mukaisesti.
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SSOS0200 SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT (35 op)
SSOS1206 Sosiaalityön glokaalit ja kulttuuriset kysymykset
8 op
- SSOS1206A suoritetaan kirjallisesti Optimassa annetun ohjeistuksen mukaan
- SSOS1206B suoritetaan opinto-oppaan mukaisesti 3 op:n laajuisena
- SSOS1206C suoritetaan 3 op:n laajuisena Optimassa annetun ohjeistuksen mukaan
SSOS1207

Elämänkulku ja sosiaaliset ongelmat

10 op

SSOS1208

Sosiaalityön normisto II

5 op

SSOS1209

Rakenteellinen sosiaalityö

5 op

SSOS1210 Sosiaalityön käytäntö II: Sosiaalityön prosessi, teoria ja käytäntö
7 op
- Suoritetaan SSOS1210A Luennot ja SSOS1210B Käytännön teorioiden seminaari
Aineopinnoista jäävät pois seuraavat opintojaksot tai niiden osat:
SSOS1210 Sosiaalityön käytäntö II: Sosiaalityön prosessi, teoria ja käytäntö
- SSOS1210C Käytännönopetusjakso 8 op
- SSOS1210D Menetelmäopetus 5 op
SSOS1203

Sosiaalityön kandidaatintutkielma ja seminaari

10 op

Pääaineopas 2016–2017

40

Sosiaalityön opinnot
SSOS0100 Sosiaalityön perusopinnot (25 op)
Sosiaalityön perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalityön
teoreettiseen ja ammatilliseen perustaan. Hän osaa hahmottaa sosiaalityön paikkaa ja tehtäviä kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa. Opiskelija tunnistaa sosiaalityön oikeudellisen ympäristön sekä sosiaalityöntekijän roolin julkisen vallan käyttäjänä. Opiskelija tunnistaa erilaisia hyvinvoinnin vajeita ja osaa tulkita sosiaalisten ja yhteiskunnallisten kysymysten
sekä ihmisten arjen dynamiikkaa sekä niiden yhteen kietoutumista ja palvelujärjestelmän
vaikutusmahdollisuuksia. Opiskelija osaa hahmottaa sosiaalityön tutkimusperustaisena ammattina. Hän tuntee sosiaalityötä ohjaavat arvot ja eettiset periaatteet sekä tiedostaa niiden
toteuttamiseen kytkeytyvät jännitteet. Lisäksi perusopintojen aikana opiskelija omaksuu
tieteellisen esittämisen sekä tiedon tuottamisen ja tutkimuksen perusasiat.

SSOS1107
Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö
Professionalism and the Context of Social Work
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- paikantaa sosiaalityön tieteenalana ja käytäntönä
- jäsentää sosiaalityötä osana yhteiskunnallista toimintaympäristöä
- tunnistaa ja tulkita sosiaalityön kohdeilmiöitä ja niiden määrittymisprosesseja
- tunnistaa sosiaalityön arvoperustaa ja eettisiä periaatteita.
Sisältö
Opintojaksossa tutustutaan sosiaalityön keskeisiin käsitteisiin, arvoihin, etiikkaan ja
toimintaympäristöihin. Sosiaalityötä paikannetaan yhteiskunnalliseen ja tieteelliseen
kontekstiin ja avataan sen teoreettisten, käytännöllisten ja tutkimuksellisten lähtökohtien vuorovaikutusta. Lisäksi tarkastellaan sosiaalityön kohdeilmiöitä ja niiden määrittymisen prosesseja.
Opetus- ja työmuodot
SSOS1107A Luennot ja niihin sisältyvä pienryhmätyöskentely (20 t).
SSOS1107B Kirjallisuus.
Vaadittavat suoritukset
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja pienryhmätyöskentelyyn sekä luentokuulustelu:
tentti tai muu luennoitsijan ilmoittama suoritusmuoto (2 op).
Kirjallisuus: kirjallisuus suoritetaan ensisijaisesti tenttiakvaariossa (3 op).
Kirjallisuus ja muu materiaali
SSOS1107B Kirjallisuus (3 op)
Pehkonen & Väänänen-Fomin: Sosiaalityön arvot ja etiikka (pois lukien osa IV Tutkimuksen arvot ja etiikka) (2011).
Saari: Huono-osaiset (2015).
Vaininen: Sosiaalityöntekijät sosiaalisen ammattilaisina (saatavana verkossa) (2011).
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Ajankohta
Luennot 1. periodi
Kirjallisuus syksy tai kevät
Suositellaan vuosikurssille
1. vuosi
Vastuuhenkilö
Luennoista vastaavat professorit, kirjallisuudesta yliopisto-opettajat
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

SSOS1108
Sosiaalityön teoreettiset perusteet
Theoretical Foundations of Social Work
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa sosiaalityön keskeiset oppisuunnat ja ymmärtää niiden yhteyksiä erilaisiin
ihmis-, yhteiskunta- ja tiedekäsityksiin
- kehittää omaa itseymmärrystä sosiaalityöstä osana henkilökohtaista ammatillista kasvua.
Sisältö
Opintojaksolla perehdytään sosiaalityön itseymmärrystä muovanneisiin käsityksiin sosiaalityön luonteesta ja tehtävistä. Lisäksi opintojaksolla jäsennetään sosiaalityötä tutkimusperustaisena oppi- ja työalana.
Edeltävät opinnot
Suositellaan SSOS1107 Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö.
Opetus- ja työmuodot
SSOS1108A Luennot (12 h) ja luentokuulustelu.
SSOS1108B Kirjallisuus.
Vaadittavat suoritukset
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja luentokuulustelu: tentti tai muu luennoitsijan
ilmoittama suoritusmuoto (2 op).
Kirjallisuus: kirjallisuus suoritetaan ensisijaisesti tenttiakvaariossa (3 op).
Kirjallisuus ja muu materiaali
Toikko: Sosiaalityön ideat. Johdatus sosiaalityön historiaan (2005). (saatavana myös
verkkojulkaisuna)
Raunio: Olennainen sosiaalityössä. 2. uud. laitos (2009 tai uudempi painos).
Mäntysaari & Pohjola & Pösö (toim.): Sosiaalityö ja teoria (osasta II Karvinen-Niinikosken artikkeli s.131–159, osa III Tiedesuhteita kokonaisuudessaan s. 209–267, osasta
IV Käytäntösuhteita Toikkon artikkeli s. 271–291 ja Hokkasen artikkeli s. 315–337)
(2009).
Ajankohta
Luennot 3. periodi
Kirjallisuus syksy tai kevät
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Suositellaan vuosikurssille
1. vuosi
Vastuuhenkilö
Luennoista vastaavat professorit, kirjallisuudesta yliopisto-opettajat
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

SSOS1109
Sosiaalityön käytäntö I: Toimijuuden tukemisen perusteet
Social Work Practice I: Basics of Supporting Agency
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa sosiaalityön erilaisia toimintaympäristöjä, kohdeilmiöitä ja asiakkuuksia
- tunnistaa ihmisten haastavien elämäntilanteiden merkityksiä arjessa sekä niiden tuottamien tuen tarpeiden lähtökohtia
- määritellä toimijuuden käsitteen ja jäsentää sen rakentumisen yhteiskunnallisia ehtoja
- tarkastella toimijuuden tukemisen ja osallisuuden mahdollisuuksia sosiaalityössä
- havaita sosiaalityön eettisiä periaatteita käytännön tilanteissa.
Sisältö
Opintojakson aikana opiskelijat perehtyvät sosiaalityön kohdeilmiöihin ja asiakkuuksiin vapaaehtoistyössä. Opintojaksossa perehdytään ihmisen toimijuuden mahdollisuuksiin ja sen tukemiseen sosiaaliturvan ja sosiaalipalveluiden keinoin sekä julkisessa
palvelujärjestelmässä että kolmannella sektorilla. Opiskelijat tekevät vapaaehtoistyössä
saatujen kokemusten ja kirjallisuuden pohjalta ryhmätyön, jossa analysoidaan sosiaalityössä kohdattavien ilmiöiden merkityksiä ja niiden tukemisen mahdollisuuksia ja reunaehtoja. Ryhmätyö käsitellään seminaarissa.
Opetus- ja työmuodot
SSOS1109A Aloitustapaaminen (2 t), luennot (12 t).
SSOS1109B Perehtyminen sosiaalityön asiakkuuksiin vapaaehtoistyössä sosiaalialalla
(40 t), ryhmätyö ja sen esittämisseminaari.
Vaadittavat suoritukset
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja oppimispäiväkirja (1 op).
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön, ryhmätyön tekeminen ja aktiivinen osallistuminen
esittämisseminaariin (4 op).
Ryhmätöissä käytettävä kirjallisuus
Juhila: Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina: Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat (2006).
Kauppila & Silvonen & Vanhalakka-Ruoho: Toimijuus, ohjaus ja elämänkulku (luvut
Toimijuuden taustavaloja ja Toimijuuden kuvakulmia) (2015). (saatavana verkossa)
Laitinen & Niskala: Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä (osa 3 Toimijana ja osallisena)
(2013).
Metteri: Kohtuuttomat tapaukset ja sosiaalityö (2012).
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Romakkaniemi & Järvikoski (2012): Service-User Perceptions of Shared Agency in
Mental Health Services. European Journal of Psychotherapy & Counselling 14(4),
381–394.
Lisäksi muu luennolla ilmoitettu kirjallisuus.
Ajankohta
Luennot, vapaaehtoistyö ja ryhmätyö 1.–3. periodi
Esittämisseminaari 3. periodi
Suositellaan vuosikurssille
1. vuosi
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori, yliopisto-opettaja
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

SSOS1110
Sosiaalityön normisto I
Law and Social Work I
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa oikeudelliset peruskäsitteet ja käyttää niitä
- hahmottaa sosiaalityön oikeudellisen ympäristön sekä sosiaalityöntekijän roolin julkisen vallan käyttäjänä
- jäsentää hallinnon rakenteet, hallintoviranomaisten toimivallan ja menettelyn hallintoasian käsittelyssä sekä yksilön oikeusaseman hallinnossa.
Sisältö
SSOS1110A Johdatus oikeustieteeseen: oikeudelliset peruskäsitteet, oikeuslähteet ja
niiden käyttö, oikeusjärjestyksen perussystematiikka.
SSOS1110B Hallinto-oikeuden perusteet: hallinto-oikeuden peruskäsitteet, julkisen
vallan käyttäminen, hallintoasiassa noudatettava menettely, hallinnon valvonta- ja oikeussuojajärjestelmä, julkisen vallan käyttäminen.
Opetus- ja työmuodot
SSOS1110A Johdatus oikeustieteeseen (luennot 10 t).
SSOS1110B Hallinto-oikeuden perusteet (luennot 15 t).
SSOS1110C Kirjallisuuden suorittaminen.
Vaadittavat suoritukset
Molempiin luentosarjoihin liittyvät luentokuulustelut (yht. 3 op).
Kirjallisuuden suorittaminen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä tai tenttiakvaariossa
(2 op).
Kirjallisuus ja muu materiaali
Husa & Pohjolainen: Julkisen vallan oikeudelliset perusteet – johdatus julkisoikeuteen
(2014).
Ajankohta
Luennot 1. ja 2. periodi
Kirjallisuus syksy tai kevät
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Suositellaan vuosikurssille
1. vuosi. Opintojakso suositellaan suoritettavan ennen SSOS1210 Sosiaalityön käytäntö II -opintojaksoa.
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

SSOS1103
Tutkiva sosiaalityö
Research-Minded Social Work
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa sosiaalityön tutkimuskohteita ja tutkimuksellisia lähestymistapoja
- hahmottaa sosiaalityön tiedontuottamisen erityisyyttä ja tutkimuseettisiä periaatteita
- jäsentää sosiaalityön tutkimuksen ja käytännön suhdetta
- sijoittaa käytännön ilmiöt, rakenteet ja toiminnot laajempaan yhteiskunnalliseen tarkasteluun
- analysoida sosiaalityön tutkimuksia ja tunnistaa sosiaalityön tutkimuksen raportoinnin muodot (artikkeli/raportti)
- noudattaa tieteellisen tekstin tuottamisen periaatteita ja prosessikirjoittamista
- rajata tutkimuskysymyksen ja vastata siihen.
Sisältö
Opintojaksossa opiskelija kirjoittaa itsenäisen tieteellisen tekstin, jonka kautta hän tutustuu sosiaalityön tutkimuskohteisiin, tutkimuksellisiin lähestymistapoihin, tutkimusmenetelmiin sekä tieteellisiin raportoinnin muotoihin.
Edeltävät opinnot
Suositellaan kirjaston järjestämä YMEN1807 Tiedonhankinnan perusteet -kurssi, jossa
opiskelija oppii LUC-Finnan käytön. YMEN1807 Tiedonhankinnan perusteet sisältyy
ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot -verkkokurssiin.
Opetus- ja työmuodot
SSOS1103A Kirjallinen ennakkotehtävä, luennot (8 t) sekä pienryhmätyöskentely
(24 t).
SSOS1103B Kirjallinen työ. Huomioi, että kirjallinen työ on aikaa vievä.
Vaadittavat suoritukset
Ennakkotehtävän kirjoittaminen, aktiivinen osallistuminen luennoille ja pienryhmätyöskentely (1 op).
Kirjallinen työ (4 op).
Ajankohta
3. ja 4. periodi
Suositellaan vuosikurssille
1. vuosi
Vastuuhenkilö
Professori, yliopisto-opettajat
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Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen
Lisätietoja
Aiemman maisterintutkinnon suorittaneet voivat hakea korvaavuutta WebOodissa olevan ohjeistuksen mukaan.

SSOS0200 Sosiaalityön aineopinnot (47 op + 10 op)
Sosiaalityön aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa sosiaalityön tieteellisammatillisen paikantumisen yksilöiden, ryhmien, yhteisöjen ja yhteiskunnan toiminnassa.
Lisäksi opiskelija osaa toimia ja soveltaa tietoa erilaisissa sosiaalityön asiakastilanteissa. Hän
osaa hahmottaa sosiaalityön tehtävää kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa. Opiskelija perehtyy yhteiskuntatieteellisen tutkimukseen ja tiedon tuottamiseen ja osaa liittää näitä
sosiaalityön metodiseen kehittämiseen.

SSOS1206
Sosiaalityön glokaalit ja kulttuuriset kysymykset
Glocal and Cultural Issues in Social Work
Kurssin laajuus
7 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa sosiaalityön näkökulmasta keskeisiä globaaleja ilmiöitä ja niiden yhteyttä
lokaaliseen tasoon
- hahmottaa kansallisen sosiaalityön osana globaalia toimintaympäristöä
- jäsentää sosiaalityötä osana globaaleja ympäristö-, oikeudenmukaisuus- ja ihmisoikeuskysymyksiä
- jäsentää etnisen, kulttuurisen, yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen erityisyyden toisiinsa
kietoutuvaa luonnetta.
Sisältö
Opintojaksossa perehdytään globaalin sosiaalityön keskeisiin ilmiöihin, monikulttuurisuuden sekä pohjoisuuden kysymyksiin sosiaalityössä. Huomion kohteena ovat globalisoituvaan ja monikulttuuristuvaan toimintaympäristöön liittyvät muutoshaasteet
sosiaalityölle. Opintojaksossa tarkastellaan ”pohjoista ulottuvuutta” ja arktisen elinympäristön erityisyyttä.
Edeltävät opinnot
SSOS0100 Sosiaalityön perusopinnot
Opetus- ja työmuodot
SSOS1206A Osio suoritetaan ensisijaisesti osallistumalla Lapin yliopistossa järjestettävään sosiaalityön kansainväliseen kesäkouluun. Muita mahdollisia suoritustapoja ovat
oppiaineen erikseen järjestämät vaihto-opettajien luennot tai kansainvälisessä opiskelijavaihdossa tehty opintojaksoon soveltuva opintosuoritus. Kesäkoulusta ja mahdollisista
oppiaineen järjestämistä muista luennoista ilmoitetaan WebOodissa ja Optimassa.
SSOS1206B–SSOS1206C Kirjallisuus.
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Vaadittavat suoritukset
SSOS1206A Ohjeistuksen mukainen osallistuminen kansainväliseen kesäkouluun tai
oppiaineen mahdollisesti erikseen järjestämille luennoille tai kansainväliseen opiskelijavaihtoon (2 op).
SSOS1206B Kirjallisuus suoritetaan ensisijaisesti tenttimällä tenttiakvaariossa tai kirjoittamalla essee Optimassa olevien ohjeiden mukaan.
SSOS1206C Kirjallisuus suoritetaan kirjoittamalla essee annettuun ohjeistukseen pohjautuen. Esseen ohjeistus ja kirjallisuus ovat Optimassa.
Kirjallisuus ja muu materiaali
SSOS1206B Glokaalisuus ja sosiaalityö (3 op)
Dominelli: Social Work in a globalizing world (2010).
International Social Work 2010, 53(5). Special Issue Globalization/Indigenization, sivut 613–731. (saatavana verkossa, http://isw.sagepub.com/content/53/5.toc)
SSOS1206C Pohjoisuus ja kulttuurinen erityisyys sosiaalityössä (2 op)
Esseen ohjeistus ja kirjallisuus ovat Optimassa.
Ajankohta
Kesäkoulu 4. periodilla
Kirjallisuus syksy tai kevät
Suositellaan vuosikurssille
2.–3. opintovuosi
Vastuuhenkilö
Sosiaalityön yliopistonlehtorit ja yliopisto-opettajat
Opetuskieli
Suomi ja englanti
Pakollisuus
Pakollinen

SSOS1207
Elämänkulku ja sosiaaliset ongelmat
Life Course and Social Problems
Kurssin laajuus
10 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa ihmisen elämänvaiheisiin liittyviä voimavaroja ja riskejä sosiaalityön näkökulmasta
- tunnistaa sosiaalisten ongelmien yhteiskunnallisia, ammatillisia ja kokemuksellisia
ulottuvuuksia
- kuvata sosiaalisia ongelmia sekä löytää erilaisia lähestymistapoja ja selityksiä niihin
- analysoida sosiaalityössä kohdattavia ilmiöitä ja niiden edellyttämää asiantuntijuutta
- arvioida kriittisesti erilaisia käsitteitä, ongelmanratkaisutapoja sekä yhteiskunnassa
käynnistyviä lähestymistapoja ja diskursseja.
Sisältö
Opintojaksossa tarkastellaan yksilöiden elämänkulkuja ja niiden siirtymä- ja murroskohtia. Lisäksi tarkastellaan syrjäytymisen ja marginalisoitumisen ilmiöitä sekä lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden ja vanhuuden rakentumista sidoksissa aikaan ja paikkaan.
Kurssilla perehdytään myös sosiaalityön asiantuntijuuteen ja mahdollisuuksiin sosiaa-
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listen ongelmien tunnistamisessa, kohtaamisessa ja ratkaisemisessa eri elämänvaiheiden
yhteydessä.
Edeltävät opinnot
SSOS0100 Sosiaalityön perusopinnot
Opetus- ja työmuodot
SSOS1207A Luennot (20 t).
SSOS1207B–SSOS1207C Kirjallisuus.
Vaadittavat suoritukset
Luentokuulustelu erikseen sovittavalla tavalla (2 op).
Kirjallisuus voidaan suorittaa joko tenttimällä yleisenä tenttipäivänä tai kirjoittamalla
essee vastuuopettajan ohjeiden pohjalta.
Kirjallisuus ja muu materiaali
SSOS1207B Sosiaaliset ongelmat (4 op)
Sekä Meeuwisse & Swärd (toim.): Perspektiv på sociala problem (2013)
että Laitinen: Häväistyt ruumiit, rikotut mielet: tutkimus lapsena läheissuhteissa
seksuaalisesti hyväksikäytettyjen naisten ja miesten elämästä (2004) tai Väyrynen: Usvametsän neidot: tutkimus nuorten naisten elämästä huumekuvioissa (2007).
SSOS1207C Elämänkulku (4 op)
Sekä Hunt: The Life Course. A Sociological Introduction (2005) ja
Sankari & Jyrkämä: Lapsuudesta vanhuuteen. Iän sosiologiaa (2001)
että Virkola: Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja – muistisairaus yksinasuvan
naisen arjessa (2014) (saatavana verkossa) tai
Eronen: Lastenkoti osana elämäntarinaa – narratiivinen tutkimus lastenkodissa asuneiden kertomuksista (2012) (saatavana verkossa).
Ajankohta
Luennot 3. periodi.
Kirjallisuus syksy tai kevät
Suositellaan vuosikurssille
2. vuosi
Vastuuhenkilö
Professori ja yliopisto-opettajat
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

SSOS1208
Sosiaalityön normisto II
Law and Social Work II
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa sosiaaliturvan oikeudelliset perusteet ja rakenteet
- tunnistaa asiakkuuteen liittyviä oikeudellisia piirteitä sosiaali- ja terveydenhuollossa
- hahmottaa sosiaali- ja terveydenhuollon eri alueita koskevan sääntelyn systematiikkaa.
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Sisältö
SSOS1208A Sosiaalioikeuden perusteet: sosiaalioikeuden perusnormisto, sosiaalioikeuden peruskäsitteet ja oikeusperiaatteet, sosiaalihuollon asiakkaan oikeusasema, sosiaalija terveydenhuollon toimintaa ohjaavan sääntelyn systematiikka, oikeussuhteet sosiaalija terveydenhuollossa, potilaan oikeudet.
SSOS1208B Sosiaalioikeuden erityiskysymykset: sosiaalihuollon ajankohtaiset kysymykset, esim. lapsi- ja edunvalvontaoikeus, perheoikeus sekä toimeentuloturva.
Edeltävät opinnot
SSOS0100 Sosiaalityön perusopinnot
Opetus- ja työmuodot
Luennot: SSOS1208A Sosiaalioikeuden perusteet (luennot 15 t). Luennot ovat opintojakson TJOI0006 luennot.
SSOS1208B Sosiaalioikeuden erityiskysymykset (luennot 15 t tai mahdollinen verkkoopetus).
SSOS1208C Oikeustapausharjoitukset.
Vaadittavat suoritukset
Molempiin luentosarjoihin liittyvät luentokuulustelut tai muu vastuuopettajan erikseen
ilmoittama suoritustapa (yht. 3 op).
Oikeustapausharjoitusten suorittaminen (2 op).
Kirjallisuus ja muu materiaali (oheiskirjallisuus)
Tuori & Kotkas: Sosiaalioikeus (2016).
Lehtonen & Lohiniva-Kerkelä & Pahlman: Terveysoikeus (2015).
Pahlman (toim.): Asiakastietojen käsittely, salassapito ja asiakkaan tiedonsaantioikeus
sosiaali- ja terveydenhuollossa (2010).
Räty: Lastensuojelulaki – Käytäntö ja soveltaminen (2010).
Gottberg: Perhesuhteet ja lainsäädäntö (2013).
Toimeentulotuki. Opas toimeentulotukilain soveltajille. Sosiaali- ja terveysministeriön
julkaisuja 2013:4. (opas saatavilla myös sosiaali- ja terveysministeriön www-sivuilta)
Hämäläinen (toim.): Toimeentuloturva (2009).
Ajankohta
4. periodi
Suositellaan vuosikurssille
2. vuosi. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ennen SSOS1210 Sosiaalityön käytäntö II -opintojaksoa.
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

SSOS1209
Rakenteellinen sosiaalityö
Structural Social Work
Kurssin laajuus
5 op
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Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa rakenteellisen sosiaalityön eettisiä, lainsäädännöllisiä ja ideologisia perusteluja
- soveltaa tutkivia ja tietoa tuottavia sekä asiakkaita osallistavia toimintakäytäntöjä osana sosiaalityötä
- tunnistaa syrjäyttäviä rakenteita ja yhteiskunnallisten ongelmien heikkoja signaaleja
- tunnistaa palvelujärjestelmän ja ammatillisen toiminnan epäkohtia
- kiteyttää tietoa ja löytää sopivia tapoja ja kanavia sen käyttämiseen
- kehittää ja käyttää erilaisia toimimisen ja vaikuttamisen valmiuksia (media-, digi- ja
muut vaikuttamistaidot)
- tunnistaa rakenteellisen sosiaalityön yhtenä sosiaalityön keskeisenä työorientaationa ja
osana omaa ammatillista identiteettiä
- tunnistaa vaikuttavan kirjoittamisen perusteet
- käydä oman alansa tiedontuotantoon ja sisältöihin liittyvää julkista keskustelua.
Sisältö
Opintojaksossa tarkastellaan sosiaalityötä hyvinvointipolitiikan välineenä ja rakenteellisen sosiaalityön merkitystä yhteiskunnassa. Opintojaksossa havainnollistetaan sosiaalityön yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja ja konteksteja. Lisäksi tarkastellaan sosiaalityön tiedon, tutkimuksen ja vaikuttamisen välisiä yhteyksiä.
Edeltävät opinnot
SSOS0100 Sosiaalityön perusopinnot
Opetus- ja työmuodot
SSOS1209A Luennot (12 t), kirjallisuus ja luentotentti paritenttinä.
SSOS1209B Ryhmätyöskentely.
Ryhmätyöskentelyssä perehdytään ajankohtaiseen sosiaalityön ilmiöön, johon pyritään
vaikuttamaan. Kurssilla tuotetaan ryhmissä esimerkiksi mielipidekirjoitus, vetoomus tai
videoblogi, joka voidaan julkaista. Vaikuttamista voidaan toteuttaa yhteistyössä käytännön toimijoiden, kehittäjäasiakkaiden tai opintojakson vastuuhenkilöiden kanssa.
Materiaalina voidaan käyttää esimerkiksi käytännöstä nousevia vaikuttamistarpeita, hyvinvointikertomuksia ja -strategioita, ajankohtaista uutisointia sosiaalityöhön kiinnittyvistä ilmiöistä tai lainsoveltamiseen liittyviä kysymyksiä.
Vaadittavat suoritukset
Osallistuminen luennoille ja luentotenttiin (2 op) sekä ryhmätyöskentelyyn (3 op).
Kirjallisuus ja muu materiaali
Pohjola & Laitinen & Seppänen (toim.): Rakenteellinen sosiaalityö (2014).
Ajankohta
3. periodi
Suositellaan vuosikurssille
2. vuosi
Vastuuhenkilö
Professori, yliopistonlehtorit, yliopisto-opettajat ja vierailevat luennoitsijat
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen
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SSOS1210
Sosiaalityön käytäntö II: Sosiaalityön prosessi, teoria ja käytäntö
Social Work Practice II: Social Work as a Process, Theory and Practice
Kurssin laajuus
20 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa sosiaalityön systemaattisena ja ammatillisena toimintaprosessina
- hahmottaa sosiaalityön prosessia tavoitteellisena ja eettisenä työskentelynä
- tunnistaa sosiaalityön käytännön teorioiden moninäkökulmaisuuden
- tunnistaa asiakkuuteen johtaneita yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä
- jäsentää sosiaalityön asemaa palveluverkostoissa
- jäsentää sosiaalityössä käytettäviä menetelmiä, niiden teoria- ja tutkimustaustaa sekä
soveltamista sosiaalityössä
- toimia erilaisissa yksilö-, ryhmä- tai yhteisötasoisissa vuorovaikutustilanteissa
- hahmottaa sosiaalityön käytäntöjä suhteessa teorioihin.
Sisältö
Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle sosiaalityön ammatilliset perusvalmiudet tiedollisesti, taidollisesti ja arvoperustan osalta. Opiskelijat perehtyvät sosiaalityöhön ammatillisena työprosessina sekä sosiaalityön käytäntöjä jäsentäviin teorioihin, tutkimuksiin ja menetelmiin. Opintojakso käynnistyy aloitustapaamisella, jota seuraavat
käytännön teorioiden johdantoluennot, käytännön teorioita ja sosiaalityön viitekehyksiä käsittelevä seminaari, luennot sosiaalityön prosessista, sosiaalityön menetelmäopetus, käytännönopetusjakso ja käytännönopetusjaksoon perustuva soveltamisseminaari.
Kukin opiskelija(pari) tekee käytännön teorioiden seminaarityön yhdestä käytännön
teoriasta tai sosiaalityön viitekehyksestä seminaarissa tapahtuvan yhteisen oppimisen
pohjaksi. Menetelmäopetus koostuu sosiaalityön menetelmiä käsittelevistä luennoista,
harjoituksista ja itsenäisestä perehtymisestä menetelmiin. Käytännönopetusjakson jälkeisessä soveltamisseminaarissa opiskelija analysoi käytäntöä yhden teoreettisen tai menetelmällisen näkökulman kautta. Käytännönopetus perustuu opiskelijan, sosiaalityön
opettajien ja käytännönopettajana toimivan sosiaalityöntekijän suunnitelmalliseen yhteistyöhön. Käytännönopetusjakson tavoitteet perustuvat opiskelijan henkilökohtaiseen
opintosuunnitelmaan ja jakson toteutuminen arvioidaan.
Edeltävät opinnot
Suosituksena SSOS0100 sosiaalityön perusopinnot sekä opintojaksojen SSOS1207,
SSOS1110 ja SSOS1208 hyväksytty suorittaminen.
Opetus- ja työmuodot
SSOS1210A Luennot (24 t).
SSOS1210B Käytännön teorioiden seminaari, joka sisältää seminaarityön tekemisen,
sen esittelyn ja toisten töiden kommentoinnin.
SSOS1210C Käytännönopetusjakso 5 viikkoa, johon liittyy soveltamisseminaari. Käytännönopetusjakso edellyttää SSOS1210B suorittamista.
SSOS1210D Sosiaalityön menetelmäopetus.
Vaadittavat suoritukset
SSOS1210A Luentokuulustelu luennoilla ilmoitettavalla tavalla (2 op).
SSOS1210B Kirjallinen työ ja aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn (5 op).
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SSOS1210C Käytännönopetukseen osallistuminen (7 op) sekä esityksen laatiminen
käytännönopetusjaksolta ja aktiivinen osallistuminen soveltamisseminaariin (1 op).
SSOS1210D Aktiivinen osallistuminen järjestettyyn sosiaalityön menetelmiä koskevaan opetukseen sekä itsenäinen työskentely (5 op).
Kirjallisuus ja muu materiaali
Käytännön teorioiden seminaarin materiaali annetaan opintojakson alussa. Soveltamisseminaariin opiskelija etsii itse esitykseensä soveltuvan kirjallisuuden.
Ajankohta
SSOS1210B 1. periodi, SSOS1210A 1.–2. periodi, SSOS1210D 1.–2. periodi, SSOS1210C
2. ja 4. periodi. Jos opiskelijan käytännönopetusjakso ei ole suoritettuna periodilla 2, soveltamisseminaari toteutetaan 4. periodilla.
Suositellaan vuosikurssille
3. vuosi
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtorit ja yliopisto-opettajat
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

SSOS1203
Sosiaalityön kandidaatintutkielma ja seminaari (vain pääaineopiskelijoille)
Bachelor’s Thesis
Kurssin laajuus
10 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tutkimuskirjallisuutta hyödyntäen kirjoittaa eettisiä periaatteita noudattavan tieteellisen tutkielman
- jäsentää tutkimusprosessin eri vaiheet siten, että rajaus, teoreettinen viitekehys ja menetelmät muodostavat relevantin tutkimuksellisen kokonaisuuden
- osallistua tieteelliseen keskusteluun.
Sisältö
Kandidaatintutkielma on itsenäinen kirjoitelma. Tutkielmalta edellytetään selkeää kysymyksenasettelua, johon teksti vastaa. Yleensä tutkielma on teoreettinen perustuen aiempaan tutkimukselliseen ja teoreettiseen kirjallisuuteen, mutta empiirinen tutkielma on
mahdollinen. Tutkielman aihe kytketään ensisijaisesti oppiaineen hankkeisiin, joihin
myös pro gradu -tutkielmien aiheet usein kiinnittyvät. Kandidaatintutkielmasta suoritetaan kypsyysnäyte, joka tarkistetaan sekä sisällön että kielen osalta.
Seminaarityöskentelyn ja luentojen tavoitteena on tukea tutkimusprosessia ja oppia
argumentoimaan tieteellisesti. Seminaareissa opiskelijat esittelevät tutkielmaansa eri
vaiheissa, kommentoivat toisten tutkielmia ja saavat sekä opettajan ohjausta että vertaisohjausta.
Edeltävät opinnot
SSOS0100 Sosiaalityön perusopinnot
Suositellaan, että metodiopinnot on suoritettu.

Pääaineopas 2016–2017

52

Opetus- ja työmuodot
SSOS1203A Aloitustapaaminen (3 t), luennot (12 t) sekä seminaarityöskentely.
SSOS1203B Kandidaatintutkielma ja siihen liittyvä kypsyysnäyte.
TSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet (2 op) suoritetaan Sosiaalityön kandidaatintutkielma ja seminaari -opintojakson yhteydessä. Lukuvuotena 2016–2017
sosiaalityön opiskelijat suorittavat kurssin kuitenkin vielä YTK:n yleisissä ryhmissä.
Vaadittavat suoritukset
Osallistuminen luennoille ja luentojen suoritus erikseen sovittavalla tavalla sekä aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn (4 op). Kandidaatintutkielman laatiminen
lukukauden aikana. Kandidaatintutkielman esittäminen, opponenttina toimiminen ja
kandidaatintutkielman kypsyysnäyte (6 op).
Kirjallisuus ja muu materiaali (oheiskirjallisuus)
Shaw & Briar-Lawson & Orme & Ruckdeshel (toim.): The Sage Handbook of Social
Work Research (2010).
Ronkainen & Pehkonen & Lindblom-Ylänne & Paavilainen: Tutkimuksen voimasanat
(2013).
Hurtig & Laitinen & Uljas-Rautio (toim.): Ajattele itse (2010).
Kakkuri-Knuutila & Heinlahti: Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia (2006).
Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirjat.
Ajankohta
Periodit 1–2 ja 3–4. Uusi kurssi alkaa sekä syksyllä että keväällä. Seminaari kestää yhden
lukukauden.
Suositellaan vuosikurssille
3. vuosi
Vastuuhenkilö
Professori, yliopistonlehtorit ja yliopisto-opettajat
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

SSOS0300 Sosiaalityön syventävät opinnot (120 op)
Sosiaalityön syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa sosiaalityön tieteellis-ammatillisen perustan. Hänellä on yhteiskunnallisten sovellusten ja yhteiskuntatieteellisen tiedon analysoimiseen tarvittavaa osaamista. Siihen sisältyvät sosiaalityön yhteiskunnallisten yhteyksien analyysitaidot, palvelujärjestelmän rakentumisen perusteiden ja
toiminnan tuntemus, kehittämisessä tarvittava uusien sovellusten luominen sekä tutkimustiedon tuottaminen ja soveltaminen. Lisäksi opiskelijalla on asiakastyössä, kehittämisessä
ja tutkimuksessa tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä toimintakäytäntöjen ja ongelmanratkaisun metodista osaamista. Opiskelija osaa yhdistää teoriaa, käytäntöä ja tutkimustietoa
sosiaalityön asiantuntijatehtävissä. Lisäksi opiskelijalla on valmiuksia tutkivaan ja arvioivaan
toimijuuteen erilaisissa yhteiskunnallisissa toimintaympäristöissä.

SSOS1312
Sosiaalityön teoria
Social Work Theory
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Kurssin laajuus
10 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa teoreettisen ajattelun yhteydet käytännössä tapahtuvaan asiakastyöhön
- arvioida ja soveltaa teoreettisesti perusteltuja lähestymistapoja sosiaalityön käytännöissä ja tiedontuottamisessa
- jäsentää toimintakäytäntöjä ja tutkimusta teoreettisiin lähestymistapoihin sekä eettisiin ja oikeudenmukaisuuden periaatteisiin nojautuen
- rakentaa luovan ja kriittisen ajattelun pohjalta uudenlaisia hahmottamisen ja toimimisen tapoja sosiaalityön kehittämiseksi.
Sisältö
Opintojakso syventää sosiaalityön teoriaperustaa ja käsitteellistä ajattelua sosiaalityössä.
Teorioiden tarkastelu käynnistyy johdantoluennoilla ja syventyy lukupiirityöskentelyssä. Lukupiirityöskentelyssä opiskelijat kehittävät kriittistä ja reflektiivistä ajatteluaan
perehtymällä yhteen keskeiseen teoreettiseen lähestymistapaan sekä sosiaalityön eettisiin ja oikeudenmukaisuutta edistäviin periaatteisiin. Lukupiirien purkuseminaarissa
laajennetaan teoreettista osaamista sekä syvennetään teorioita arvioivaa ja soveltavaa
analyyttistä ajattelua. Purkuseminaarin tavoite on saattaa teoreettiset lähestymistavat
vuoropuheluun toistensa kanssa.
Edeltävät opinnot
SSOS0100 Sosiaalityön perusopinnot
Suositellaan edeltävinä opintoina opintojaksoa SSOS1210 Sosiaalityön käytäntö II: Sosiaalityön prosessi, teoria ja käytäntö.
Opetus- ja työmuodot
Johdantoluennot (4 t) ja lukupiirien muodostaminen (2 t).
Lukupiirityöskentely, joka sisältää opiskelijoiden omaa työskentelyä ja ryhmätyöskentelyä (yht. 243 t).
Kontaktiopetus (27 t) sisältäen lukupiirin välitapaamisen ja purkuseminaarin.
Vaadittavat suoritukset
Osallistuminen luennoille.
Aktiivinen, itsenäinen työskentely ja osallistuminen lukupiirityöskentelyyn ja lukupiirien purkuseminaariin.
Kirjallisuus ja muu materiaali
Lukupiireissä käsiteltävä kirjallisuus ilmoitetaan erikseen.
Ajankohta
1.–2. periodi
Suositellaan vuosikurssille
4. vuosi. Suositellaan suoritettavaksi ennen opintojaksoa SSOS1337 Sosiaalityön käytäntö III: Sosiaalityön asiantuntijuus, teoria ja käytäntö.
Vastuuhenkilö
Professori, yliopistonlehtorit
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen
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SSOS1336
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä osana yhteiskuntapolitiikkaa
Social and Health Care System as a Part of Policy of Society
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa yhteiskuntapoliittisesti perustellun ja organisoidun sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän kokonaisuutta, ideologisia lähtökohtia ja ohjausmekanismeja
- jäsentää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän poliittisia, taloudellisia, juridisia,
teoreettisia ja ideologisia lähtökohtia
- tunnistaa sosiaalisen ja terveydellisen hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä sekä asiakkaan
oikeuksia ja palveluiden tuottamista ja järjestämistä sääteleviä juridisia, yhteiskuntafilosofisia ja ammatillisia ajattelumalleja.
Sisältö
Opintojaksossa tarkastellaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän rakenteiden
ja toiminnan taustalla olevia ideologisia, poliittisia sekä ammatillisia ajattelutapoja.
Kurssilla avataan palveluiden organisoinnin, valvonnan ja arvioinnin periaatteita sekä
moraalisia oikeudenmukaisuuden kysymyksiä, kuten priorisoinnin ja asiakkaan osallisuuden tai itsemääräämisoikeuden toteutumista. Kurssin kuluessa käsitykset palveluiden laatua ja tasoa säätelevistä normeista ja niiden yhteiskunnallisista ja aatteellisista
sidoksista tarkentuvat.
Edeltävät opinnot
SSOS0100 Sosiaalityön perusopinnot
Opetus- ja työmuodot
Luennot (15 t) ja esseen kirjoittaminen.
Vaadittavat suoritukset
Aktiivinen osallistuminen luennoille. Luentojen ja kirjallisuuden pohjalta laadittava
essee.
Kirjallisuus ja muu materiaali
Kirjallisuus ilmoitetaan Optimassa kurssin alkaessa.
Ajankohta
4.–5. periodi
Vastuuhenkilö
Sosiaalityön professorit
Suositellaan vuosikurssille
4.–5. vuosi
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

SSOS1331
Sosiaalityö ja talous
Social Work and Economics
Kurssin laajuus
5 op
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Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- jäsentää kansantalouden eri osa-alueiden välisiä suhteita
- hahmottaa talouden ja hyvinvoinnin välisiä suhteita
- hahmottaa sosiaalitalouden kysymyksiä sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen toteuttamiselle ja käytännöille
- analysoida yhteiskunnallisen ja taloudellisen muutoksen asettamia haasteita sosiaalityölle ja sosiaalipalveluille
Sisältö
Opintojaksossa tarkastellaan taloudellisen toiminnan ja sosiaalityön sekä sosiaalipalvelujen suhdetta toisiinsa. Lähtökohtana on tunnistaa erityisesti sosiaalityön, julkisen
talouden ja sosiaalitalouden muutosten suhdetta eri väestöryhmien toimeentuloon ja
hyvinvointiin. Opiskelija perehtyy erityisesti yhteisvastuuseen liittyviin taloudellisiin
peruskysymyksiin.
Edeltävät opinnot
SSOS0100 Sosiaalityön perusopinnot
Opetus- ja työmuodot
Luennot (24 t) ja essee.
Vaadittavat suoritukset
Opintojakso suoritetaan osallistumalla luennoille ja laatimalla essee opettajan antaman
ohjeistuksen mukaan.
Kirjallisuus ja muu materiaali
Särkelä ym. (toim.): Hyvinvointitalous (2014) (saatavana verkossa) ja muu luennoitsijan ilmoittama kirjallisuus.
Ajankohta
Luennot 1. periodi
Vastuuhenkilö
Kansantaloustieteen lehtori
Suositellaan vuosikurssille
4. vuosi
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

SSOS1332
Muutosjohtaminen sosiaalityössä
Change Management in Social Work
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- jäsentää yhteiskunnallisen muutoksen asettamia haasteita hyvinvointipalveluiden johtamis- ja ohjauskäytännöille
- hahmottaa johtamista, ohjausta ja hallintoa osana sosiaalityön toimintaa
- jäsentää yhteistyön ja viestinnän merkitystä sosiaalityön ja palveluiden johtamiskäytännöissä
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- jäsentää työhyvinvointiin ja eettisyyteen liittyviä kysymyksiä organisaatioiden muutoksen näkökulmasta.
Edeltävät opinnot
SSOS0100 Sosiaalityön perusopinnot
Sisältö
Opintojaksossa tarkastellaan johtamista, ohjausta ja hallintoa sosiaalityössä ja sosiaalipalveluissa. Lähtökohtana on tunnistaa sosiaalityön ja julkisen sektorin muutosten
suhdetta johtamisen ja hallinnon haasteena. Opintoihin sisältyy eri toimijatasojen ja
-tahojen yhteistyön, verkostojen toiminnan, organisaatiokulttuurin ja työhyvinvoinnin
sekä viestinnän tarkastelua.
Opetus- ja työmuodot
Opintojakso toteutetaan verkkokurssina, joka koostuu itsenäisestä ja ryhmämuotoisesta
verkkotyöskentelystä. Kurssin kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alkaessa Optimassa.
Vaadittavat suoritukset
Aktiivinen osallistuminen itsenäiseen ja ryhmämuotoiseen verkkotyöskentelyyn.
Kirjallinen työ.
Ajankohta
3.–4. periodi
Suositellaan vuosikurssille
4. vuosi
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori ja yliopisto-opettajat
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

SSOS1337
Sosiaalityön käytäntö III: Sosiaalityön asiantuntijuus, teoria ja käytäntö
Social Work Practice III: Expertise in Social Work, Theory and Practice
Kurssin laajuus
20 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- käyttää valmiuksiaan toimia vastuullisena ja tietoisena sosiaalityöntekijänä
- soveltaa käytännön oppimistilanteissa sosiaalityön teorioita ja eettisiä periaatteita
- jäsentää käytännön tilanteita asiakastyössä, ennaltaehkäisevässä ja/tai rakenteellisessa
sosiaalityössä
- käyttää sosiaalityön asiantuntijuutta monitoimijaisessa asiakastyössä
- soveltaa tutkivaa työotetta ja sosiaalityön tietoperustaa kehittämistyössä
- käyttää dialogisuutta ja vuorovaikutustaitoja sosiaalityön asiakasprosesseissa ja/tai monitoimijaisissa yhteistyöverkostoissa.
Sisältö
Opintojaksossa syvennetään opiskelijan osaamista sosiaalityön teorioista, käytännöistä
ja tutkimuksista sekä niiden keskinäisistä suhteista. Opintojakso sisältää aloitustapaamisen, käytännönopetusjakson ja siihen perustuvan käytännön kehittämisseminaarin.
Opintojakson aikana opiskelija edelleen kehittää sosiaalityön käytännön taitojaan, so-
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siaalityöntekijäidentiteettiään ja asiantuntijuuttaan. Käytännönopetuksessa, seminaarissa ja tutkimus- ja teoriakirjallisuuteen perustuvalla kehittämistehtävällä syvennetään
kriittistä arvioivaa työotetta sekä sosiaalityön tietoperustaa. Opetus toteutetaan käytännönopettajan ohjaamana sosiaalityön käytännön työpisteissä ja yliopisto-opetuksena.
Käytännönopetusjakson tavoitteet perustuvat opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan ja jakson toteutuminen arvioidaan.
Edeltävät opinnot
SSOS0100 Sosiaalityön perusopinnot
Edellytyksenä opintojakso SSOS1210 Sosiaalityön käytäntö II ja suositellaan SSOS1312
Sosiaalityön teoria
Opetus- ja työmuodot
SSOS1337A Käytännönopetusjakso (10 viikkoa).
SSOS1337B Käytännön kehittämisseminaari ja käytännönopetusjaksoon liittyvä kirjallinen kehittämistehtävä.
Vaadittavat suoritukset
Osallistuminen käytännönopetukseen (15 op).
Kirjallinen kehittämistehtävä ja aktiivinen osallistuminen käytännön kehittämisseminaariin (5 op).
Ajankohta
Käytännönopetusjakso 3. ja 4. periodi tai muu ajankohta. Käytännön kehittämisseminaari toteutetaan 2. periodilla niille, joiden käytännönopetusjakso ei ajoitu 3. ja 4.
periodille.
Suositellaan vuosikurssille
4. vuosi
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtorit ja yliopisto-opettajat
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

Valinnaiset opinnot
Opiskelija valitsee opintojaksoja, jotka edustavat sosiaalityön syvempää osaamista ilmiöperustaisesti, ikä- ja kohderyhmäperusteisesti tai työorientaatioiden ja kontekstien näkökulmasta siten, että opintojaksot tukevat omaa ammatillista kehittymistä ja suuntautumista. Opiskelija valitsee 20 op kursseista SSOS1329A–SSOS1329J ja/tai sosiaalityön
sosiaalioikeudellisista erityiskysymyksistä (TJOI0029 Tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeus
sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 op, TJOI0030 Yksilön suoja ja tiedonsiirrot sosiaali- ja
terveydenhuollossa 5 op).
Valinnaiset opinnot suoritettuaan opiskelija osaa
- analysoida sosiaalityön erityiskysymyksiä ja kohdeilmiöitä syvennetysti
- jäsentää tieteellistä ja käytännöllistä tietoperustaa sosiaalityön erityisalueilta.
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SSOS1329A
Sosiaalityö terveydenhuollossa
Social Work and Health Care
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- analysoida terveyteen ja sairauteen liittyviä sosiaalisia ulottuvuuksia
- jäsentää sosiaalityön asiantuntijuutta terveyden ja sairauden kysymyksissä
- hahmottaa sosiaalityön paikkaa moniammatillisissa verkostoissa.
Sisältö
Opintojaksossa perehdytään terveyteen ja sairauteen sosiaalisina ja kokemuksellisina
kysymyksinä sekä sosiaalityön kohdeilmiöinä. Kokonaisuus muodostuu kahdesta kirjapaketista, joista ensimmäinen osio painottuu terveyden ja sairauden ymmärtämiseen
sosiaalisena ilmiönä ja toinen osio sosiaalityön asiantuntijuuteen sekä toimimiseen moniammatillisissa yhteisöissä. Kokonaisuudesta tehdään yksi essee. Esseen lähdekirjallisuus valitaan siten, että molemmista osioista otetaan vähintään kaksi teosta.
Edeltävät opinnot
SSOS0100 Sosiaalityön perusopinnot
Opetus- ja työmuodot
Esseen kirjoittaminen.
Vaadittavat suoritukset
Esseen kirjoittaminen Optimassa annettuun ohjeistukseen pohjautuen.
Kirjallisuus ja muu materiaali
1. Terveys ja sairaus sosiaalisina ilmiöinä
Rogers & Pilgrim: A Sociology of Mental Health and Illness (2010).
Honkasalo & Kangas & Seppälä (toim.): Sairas, potilas, omainen. Näkökulmia sairauden kokemiseen (2003).
Cockerham (toim.): The New Blackwell Companion to Medical Sociology (2010) (osat
I−III, s. 1−287).
2. Terveydenhuollon sosiaalityön asiantuntijuus
Metteri & Valokivi & Ylinen (toim.) Terveys ja sosiaalityö (2014) tai Metteri: Hyvinvointivaltion lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja sosiaalityö (2012).
Healy: Social Work Theories in Context (2005) (luvut 1−3, s. 1−67).
Gehlert & Browne (toim.): Handbook of Health Social Work (2. painos) (poislukien
luvut 4 ja 5).
Weinstein & Whittington & Leiba (toim.): Collaboration in Social Work Practice
(2003) (e-kirja).
Ajankohta
Syksy tai kevät
Suositellaan vuosikurssille
4.–5. vuosi
Vastuuhenkilö
Sosiaalityön yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
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Pakollisuus
Valinnainen

SSOS1329B
Väkivalta sosiaalityön kohdeilmiönä
Social Work and Violence in Close Relationships
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa erimuotoisen lähisuhteissa ilmenevän väkivallan
- analysoida lähisuhdeväkivaltaa yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä ja oikeudenmukaisuuden kysymyksenä
- tunnistaa väkivallan kohtaamisen ja siihen puuttumisen asettamia haasteita ammattilaisille.
Sisältö
Opintojaksossa perehdytään väkivaltaan niin yksilöllisenä kokemuksena kuin yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena kysymyksenä. Väkivaltaa lähestytään sosiaalityön kohdeilmiönä erityisesti yhteisöllisestä ja rakenteellisesta näkökulmista sekä oikeudenmukaisuuden kysymyksenä. Sosiaalialan ja muiden alojen ammattilaiset sekä viranomaiset
ovat keskeisessä roolissa kohdatessaan ja auttaessaan väkivaltaa kokevia tai sitä tekeviä
asiakkaita. Väkivaltailmiöiden moniulotteisuus haastaa ammattilaisia puuttumaan väkivaltaan yksilöllisesti ja yhteiskunnallisesti.
Edeltävät opinnot
SSOS0100 Sosiaalityön perusopinnot
Opetus- ja työmuodot
Esseen kirjoittaminen.
Vaadittavat suoritukset
Esseen kirjoittaminen annettuun ohjeistukseen pohjautuen. Esseen ohjeistus ja kirjallisuus ovat Optimassa.
Ajankohta
Syksy tai kevät
Suositellaan vuosikurssille
4.–5. vuosi
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Valinnainen

SSOS1329E
Monitoimijuus ja moniammatillisuus
Social Work, Agency and Multiprofessionality
Kurssin laajuus
5 op
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Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa sosiaalityöntekijän erityisosaamista moniammatillisessa työskentelyssä
- tiedostaa dialogisuuden ja vuorovaikutuksen merkityksiä osana moniammatillista ongelmanratkaisuprosessia
- jäsentää tutkivaa työotetta moniammatillisessa työskentelyssä
- paikantaa kokemusasiantuntijuuden roolin ja merkityksen ammatillisissa kohtaamisissa.
Sisältö
Opintojaksossa syvennytään moniammatillisen työskentelyn edellytyksiin ja mahdollisuuksiin, monitoimijuuteen koulun hyvinvointityössä sekä asiantuntijatiedon ja kokemustiedon kysymyksiin. Opintojakso toteutetaan tutkivalla työotteella ja sen aikana
luokanopettaja- ja sosiaalityön opiskelijat toimivat 8–10 hengen monitieteisissä ryhmissä.
Edeltävät opinnot
SSOS1210 Sosiaalityön käytäntö II
Opetus- ja työmuodot
Kontaktiopetus (10 t), omatoiminen pienryhmätyöskentely (n. 64 t), itsenäinen työskentely (n. 61 t).
Vaadittavat suoritukset
Ryhmän työsuunnitelma, henkilökohtainen oppimispäiväkirja, aktiivinen osallistuminen luennoille, itsenäiseen pienryhmätyöskentelyyn ja case-työpajaan, seminaariesityksen valmistaminen ja esittäminen, case-analyysin raportointi.
Kirjallisuus ja muu materiaali
Lakkala & Kangas & Pulju (toim.):Yhdessä toimimalla kohti hyvinvoivaa koulua. Koulun toimintakulttuurin kehittäminen monitoimijuuden avulla (2014). (saatavilla myös
verkkojulkaisuna)
Muu kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.
Ajankohta
1.–2. periodi
Suositellaan vuosikurssille
4.–5. vuosi
Vastuuhenkilö
Sosiaalityön ja luokanopettajakoulutuksen professori ja yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Valinnainen

SSOS1329F
Sosnetin verkkokurssit ja muut vaihtoehtoiset kurssit.
Esimerkiksi soveltuvat Sosnetin, Sociopolis-yhteistyön tai vaihto-opettajien tarjoamat
kurssit. Kurssitarjonta vaihtelee vuosittain ja kursseista ilmoitetaan Weboodissa ja Optimassa.
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SSOS1329G1
Lastensuojelun ytimessä: Lastensuojelun ideologiset lähtökohdat, taustat ja perusteet
In the Center of Child Welfare: Ideological Baselines and Backgrounds for Child Welfare and Protection
Kurssin laajuus
3 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa lastensuojelun yhteiskunnallisen paikan ja tehtävät sekä liittää sen osaksi
sosiaalialan toimintakenttää
- tunnistaa lastensuojelun järjestelmän keskeiset piirteet, sitoumukset ja käytännöt
- hahmottaa lastensuojelun lähtökohtia kansainvälisestä, kansallisesta ja paikallisesta
näkökulmasta
- tunnistaa lastensuojeluun liittyvän tiedon rakentumisen erilaiset lähtökohdat ja niiden
merkityksen.
Sisältö
Opintojaksossa perehdytään lastensuojelun yhteiskunnalliseen paikkaan ja toimintakenttään sekä tutustutaan lastensuojelun keskeisiin piirteisiin, sitoumuksiin ja käytäntöihin. Opintojaksolla tarkastellaan lastensuojelun lähtökohtia kansainvälisestä, kansallisesta ja paikallisesta näkökulmasta sekä hahmotetaan lastensuojeluun liittyvää tiedon
rakentumista.
Edeltävät opinnot
SSOS0100 Sosiaalityön perusopinnot
SSOS0200 Sosiaalityön aineopinnot
Opetus- ja työmuodot
Itsenäinen verkko-opiskelu.
Vaadittavat suoritukset
Verkkoluento (1 t) ja essee.
Kirjallisuus ja muu materiaali
Ilmoitetaan Moodle-oppimisympäristössä
Ajankohta
Syksy tai kevät
Suositellaan vuosikurssille
4.–5. vuosi
Vastuuhenkilö
Professori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Valinnainen

SSOS1329G2
Lastensuojelun ytimessä: Lastensuojelun asiakkuuksien moninaisuus
In the Center of Child Welfare: Variation of the Clienthood in Child Welfare Services
Kurssin laajuus
4 op
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Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa lastensuojelun taustalla olevien tekijöiden monitasoisuuden ja asiakkuuksiin liittyviä tekijöitä
- tunnistaa ja analysoida lapsen kehityksen, turvallisen kasvun ja hyvinvoinnin riskitekijöitä
- arvioida sosiaalityön ammatillisia paikkoja ja tiloja lastensuojelussa.
Sisältö
Opintojaksossa perehdytään lastensuojelun moniuloitteisuuteen sekä moninaisiin
asiakkuuksiin. Opintojakson aikana opiskelijat syventyvät lapsen kehityksen, kasvun
ja hyvinvoinnin riskitekijöiden tunnistamiseen sekä ammatillisuuden paikantumiseen
lastensuojelutyössä. Opintojakso toteutetaan sulautuvan oppimisen menetelmin. Opiskelijat työskentelevät sekä itsenäisesti sekä moniammatillisissa ryhmissä.
Edeltävät opinnot
SSOS0100 Sosiaalityön perusopinnot
SSOS0200 Sosiaalityön aineopinnot
Edellytetään SSOS1329G1-opintojakson hyväksyttyä suoritusta.
Opetus- ja työmuodot
Verkkoluennot (5 t).
Verkossa toteutettavat ryhmäkeskustelut.
Seminaarityöskentely (8 t).
Itsenäinen työskentely.
Vaadittavat suoritukset
Verkkoluentojen kuuntelu.
Aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun ja ryhmätyöskentely verkossa.
Seminaaripäivään osallistuminen.
Essee.
Kirjallisuus ja muu materiaali
Ilmoitetaan Moodle-oppimisympäristössä
Ajankohta
3. periodi
Suositellaan vuosikurssille
4.–5. vuosi
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Valinnainen

SSOS1329G3
Lastensuojelun ytimessä: Kohtaaminen ja menetelmällisyys lastensuojelutyössä
In the Center of Child Welfare: Encounter and Methods in Child Welfare Services and
Child Protection Work
Kurssin laajuus
5 op
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Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- jäsentää erilaisia teoreettisia lähestymistapoja lastensuojelutyössä
- hahmottaa menetelmällisyyden merkitystä asiakkaan kohtaamisessa
- soveltaa oppimaansa käytännön lastensuojelutyössä.
Sisältö
Opintojaksossa perehdytään lastensuojeluun yhteiskunnallisessa kehyksessä ja lähestytään aihetta teoreettisten viitekehyksien avulla. Lisäksi opintojakson aikana syvennytään
valikoituihin lastensuojelussa käytettyihin työmenetelmiin, esimerkiksi dialogisuuteen.
Opiskelijat harjoittelevat opittuja työmenetelmiä simulaatioharjoituksissa ryhmissä.
Opintojaksoon sisältyy myös itsenäistä työskentelyä.
Edeltävät opinnot
SSOS0100 Sosiaalityön perusopinnot
SSOS0200 Sosiaalityön aineopinnot
Edellytetään SSOS1329G1-opintojakson hyväksyttyä suoritusta.
Opetus- ja työmuodot
Verkkoluennot (4 t).
Simulaatioharjoitukset (8 t).
Itsenäinen työskentely.
Vaadittavat suoritukset
Verkkoluentojen kuuntelu.
Simulaatioharjoituksiin osallistuminen.
Essee.
Kirjallisuus ja muu materiaali
Ilmoitetaan Moodle-oppimisympäristössä
Ajankohta
1. periodi
Suositellaan vuosikurssille
4.–5. vuosi
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Valinnainen

SSOS1329G4
Lastensuojelun ytimessä: Lastensuojelun juridiikka ja työprosessit
In the Center of Child Welfare: Jurisprudence and Working Processes in Child Protection
Kurssin laajuus
8 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa lastensuojelun juridisen perustan
- soveltaa lastensuojelutyötä ohjaavia lakeja
- hahmottaa lastensuojelun oikeusprosesseja
- jäsentää päätöksentekoa ja arviointia lastensuojelullisissa toimenpiteissä.
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Sisältö
Opintojaksossa perehdytään lastensuojelua ohjaaviin lakeihin ja kansainvälisiin sopimuksiin. Lisäksi tarkastellaan viranhaltijan asemaa ja oikeuksia sekä toimijuutta moniammatillisissa tiimeissä lakien ja asetusten näkökulmasta. Opintojaksolla perehdytään
myös dokumentointiin sekä lastensuojelun oikeusprosesseihin unohtamatta arviointia
ja päätöksentekoa.
Edeltävät opinnot
SSOS0100 Sosiaalityön perusopinnot
SSOS0200 Sosiaalityön aineopinnot
Erityisesti edellytetään SSOS1110 Sosiaalityön normisto I ja SSOS1208 Sosiaalityön
normisto II -opintojaksojen hyväksyttyä suoritusta.
Lisäksi edellytetään SSOS1329G1-opintojakson hyväksytty suoritus.
Opetus- ja työmuodot
Verkkoluennot (6 t).
Oikeustapausharjoitukset (5 kpl, yht. 50 t).
Itsenäinen työskentely.
Vaadittavat suoritukset
Verkkoluentojen kuuntelu.
Essee (3 op).
Oikeustapausharjoitusten tekeminen (5 op).
Kirjallisuus ja muu materiaali
Ilmoitetaan Moodle-oppimisympäristössä
Ajankohta
2. periodi
Suositellaan vuosikurssille
4.–5. vuosi
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Valinnainen

SSOS1329H
Gerontologinen sosiaalityö
Gerontological Social Work
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tarkastella ikääntymistä, vanhuutta, ikääntyneiden palveluja ja hoivaa yksilöllisestä,
sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta
- analysoida ikääntyneiden palvelujen ja gerontologisen sosiaalityön yhteiskunnallisia
ja sosiaalipoliittisia kytkentöjä, moniammatillista toimintaympäristöä ja erilaisia työmuotoja
- jäsentää gerontologisen sosiaalityön asiantuntijuutta ja teoreettisia ja eettisiä lähtökohtia
- yhdistää tietoa ikääntyneiden palvelujen ja gerontologisen sosiaalityön käytäntöön.
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Sisältö
Opintojaksolla perehdytään ikääntyneiden palvelujen ja gerontologisen sosiaalityön
yhteiskunnallisiin ja sosiaalipoliittisiin kytkentöihin, teoreettisiin lähtökohtiin sekä gerontologisen sosiaalityön moniammatilliseen toimintaympäristöön ja moninaisiin työmuotoihin. Opintojaksolla tarkastellaan ikääntymisen mukanaan tuomia käytännöllisiä
ja eettisiä aiheita yksilöllisinä, yhteiskuntapoliittisina ja rakenteellisina kysymyksinä.
Edeltävät opinnot
SSOS0100 Sosiaalityön perusopinnot
Opetus- ja työmuodot
Esseen kirjoittaminen Optimassa olevien ohjeiden mukaan.
Vaadittavat suoritukset
Essee kirjallisuuden pohjalta.
Kirjallisuus ja muu materiaali
Anttonen & Valokivi & Zechner (toim.): Hoiva. Tutkimus, politiikka ja arki (2009)
(luvut 1–7, 10).
Seppänen & Karisto & Kröger (toim.): Vanhuus ja sosiaalityö. Sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä (2007).
Ray & Phillips: Social Work with Older People (2012).
Seppänen: Gerontologinen sosiaalityö (2006).
Ylinen: Gerontologinen sosiaalityö. Tiedonmuodostus ja asiantuntijuus (väitöskirjan
yhteenveto-osa, s. 1–118) (2008) ja Ylinen: Eettiset ongelmat gerontologisen sosiaalityön ”välitiloissa”. Janus 16 (2), 111–125 (2008).
Ajankohta
Syksy tai kevät
Suositellaan vuosikurssille
4.–5. vuosi
Vastuuhenkilö
Sosiaalityön yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Valinnainen

SSOS1329I
Yhteisötyö I: Yhteisön toiminta
Community work I: Community in Action
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata yhteisön ja yhteisöllisyyden peruskäsitteet
- havainnoida yhteisön toimintaa ja toimintaympäristön vaikutusta yhteisöön
- toimia ryhmämuotoisissa ja yhteisöllisissä tilanteissa
- analysoida havaitsemansa ja oman toimintansa yhteyttä tutkimukselliseen tietoon.
Sisältö
Opintojaksossa opiskelijat perehtyvät yhteisöjen moninaisuuteen ja yhteisöjen toimintaan sekä yhteisötyöhön. Opiskelijat valitsevat yhteisön, jonka toimintaa he havainnoi-
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vat, ja keräävät sekä tuottavat tietoa yksin tai ryhmissä. Opiskelijat osallistuvat yhteisön
toimintaan tuottaen sinne kehittämistä tukevaa tietoa, mikäli se on mahdollista. Yhteisöt voivat olla myös virtuaaliyhteisöjä.
Edeltävät opinnot
SSOS0100 Sosiaalityön perusopinnot
Opetus- ja työmuodot
Opintojakso toteutetaan sulautuvan oppimisen menetelmällä.
Aloitustapaaminen.
Luennot.
Luennoin ja kirjallisuudella ohjattu ryhmätyöskentely.
Yhteisöjen toimintaan osallistuminen ja sen dokumentointi.
Ryhmissä tapahtuva yhteisöistä tuotettujen havaintojen ja kokemusten analysointi.
Itsenäinen materiaalin tuottaminen (kirjallinen, videot, kuvat yms.) ja raportointi sovitulla tavalla.
Vaadittavat suoritukset
Annettuun ja omaehtoisesti haettuun kirjallisuuteen perehtyminen.
Luentojen seuraaminen ja luentoihin liittyvien tehtävien tekeminen.
Yhteisöllinen havainnointi tai yhteisön toimintaan osallistuminen.
Havaintojen analysointi ja raportointi ryhmätyönä.
Kirjallisuus ja muu materiaali
Kaikille yhteinen kirjallisuus jaetaan opintojakson alussa, jonka lisäksi opiskelijat hankkivat itse materiaalia.
Ajankohta
1.–2. periodi
Suositellaan vuosikurssille
4.–5. vuosi
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori ja yliopisto-opettaja
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Valinnainen

SSOS1329J
Yhteisötyö II: Teoreettinen syventäminen
Community work II: Theorizing the Community
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata yhteisöllisiä prosesseja, niiden etenemistä ja ohjaamista
- analysoida havaintojaan ja toimintaansa tutkimuksellisesti ja teoreettisesti.
Sisältö
Opintojakso on mahdollista suorittaa yhtäaikaisesti SSOS1329I:n kanssa tai sen jälkeen. Opintojaksossa opiskelijat syventävät yhteisöllisestä havainnoinnista, osallistumisesta tai kehittämisestä koostamaansa materiaalia valitsemastaan teoreettisesta viitekehyksestä tai näkökulmasta hyödyntämällä kirjallisuutta.
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Edeltävät opinnot
SSOS0100 Sosiaalityön perusopinnot
Opetus- ja työmuodot
Tutkimus- ja teoriakirjallisuuteen pohjautuva essee tai muu erikseen sovittu yksilö- tai
ryhmämuotoinen suoritustapa.
Vaadittavat suoritukset
Omaehtoisesti haettuun kirjallisuuteen perehtyminen.
Teoreettista ja tutkimuksellista kansainvälistä ja kotimaista kirjallisuutta hyödyntävä
essee tai muu erikseen sovittu suoritustapa.
Kirjallisuus ja muu materiaali
Opiskelijat hankkivat itse valitsemaansa tarkastelutapaan soveltuvan kirjallisuuden.
Ajankohta
Syksy tai kevät
Suositellaan vuosikurssille
4.–5. vuosi
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori ja yliopisto-opettaja
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Valinnainen

Sosiaalityön sosiaalioikeudelliset erityiskysymykset
TJOI0029
Tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeus sosiaali- ja terveydenhuollossa (5 op)
Tarkka kurssikuvaus opinto-oppaassa ko. kurssin kohdalla.

TJOI0030
Yksilön suoja ja tiedonsiirrot sosiaali- ja terveydenhuollossa (5 op)
Tarkka kurssikuvaus opinto-oppaassa ko. kurssin kohdalla.

SSOS1338
Sosiaalityön tutkielmaseminaari
Thesis Seminar
Kurssin laajuus
10 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- jäsentää tieteellisen työskentelyn ja tutkimuksen tekemisen eri vaiheita
- tunnistaa yhteiskuntatieteellisiä teorioita ja niiden soveltamisen mahdollisuuksia sosiaalityön tutkimuksessa
- tunnistaa ontologisia ja epistemologisia kysymyksiä sosiaalityön tutkimuksessa
- suhteuttaa sosiaalityön tutkimusilmiöitä historialliseen, rakenteelliseen, yhteisölliseen
ja paikalliseen yhteyteen
- soveltaa tutkimuksenteon etiikkaa ja kriittistä tutkimusotetta
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toteuttaa sosiaalityön tutkimusprosessin
osallistua argumentoivaan tieteelliseen keskusteluun
kommentoida ja ottaa vastaan tieteelliseen argumentointiin nojautuvaa palautetta
jäsentää erilaisiin sosiaalityön tutkimusaiheisiin liittyviä mahdollisuuksia käytäntöjen
kehittämisessä ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa
- analysoida tutkimustiedon merkitystä osana omaa sosiaalityöntekijyyttä ja ammatillista toimintaa.
Sisältö
Opintojakso antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen tutkimusprosessiin ja tutkielman
kirjoittamiseen. Tutkielmaseminaari on keskusteleva työmuoto, johon jokainen tuo
tekstiään kommentoitavaksi. Seminaari tukee pro gradu -tutkielman valmistumista.
Edeltävät opinnot
Edellytetään hyväksytty kandidaatintutkielma.
Opetus- ja työmuodot
SSOS1338A Seminaarityöskentely.
SSOS1338B Tutkimussuunnitelma ja pro gradu -tutkielma (ks. SSOS1335 Pro gradu
-tutkielma).
SSOS1338C Kirjallisuus.
Vaadittavat suoritukset
Tutkimussuunnitelman tekeminen (3 op) ja pro gradu -tutkielman laatiminen seminaarin tuella (tutkielman opintopisteet kohdassa SSOS1335).
Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn, oman tekstin tuottaminen, toisten
tekstien kommentoiminen (5 op).
Esseen kirjoittaminen (2 op).
Kirjallisuus ja muu materiaali
SSOS1338C Tieto, etiikka ja tutkijan paikka (2 op)
Kirjallisuus suoritetaan osana tutkielmaseminaarin työskentelyä esseenä. Kirjallisuutta
ei tentitä. Kirjallisuuslistat ja esseen ohjeistus ovat Optimassa.
Oheiskirjallisuus (pro gradu -tutkielman tueksi)
Ekholm ym. (toim.): Tee gradu!: Verkkoajan tutkielmantekijän opas (2002).
Ekholm: Tee gradu!: Graduntekijän selviytymisopas (1997).
Gradutakuu: Erilainen graduopas. (www.gradutakuu.fi)
Hakala: Opinnäyte ja sen ohjaaminen: Johdatus tutkimusprosessin hallintaan (1996).
Hakala: Uusi graduopas (2009).
Hirsjärvi ym. (toim.): Tutki ja kirjoita (2009).
Hurtig ym. (toim.): Ajattele itse. Näkökulmia tutkimukselliseen lukutaitoon (2010).
Karisto & Seppälä: Maukas gradu. Valmistusvihjeitä tutkielman tekijöille (2004).
Kinnunen ym. (toim.): Iso Gee: Gradua ei jätetä (1999).
Kinnunen ym. (toim.): Tieteellinen kirjoittaminen (2002).
Laitinen ym.: Suunniteltua ja sattumaa. Väitöskirjojen synty sosiaalityön tutkijakouluryhmässä (2007).
Lempiäinen ym. (toim.): Tutkijan kirja (2008).
Suoranta & Ryynänen: Taisteleva tutkimus (2014).
Ajankohta
1.–4. periodi. Seminaarit alkavat sekä syksyllä että keväällä. Jotkin teemaseminaarit alkavat ainoastaan syksyllä (esim. sosiaalioikeuden suuntautumisvaihtoehto). Seminaari
kestää yhden lukuvuoden.
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Suositellaan vuosikurssille
4. tai 5. vuosi. Opintojen etenemisen mukaan, ei kuitenkaan ennen kuin kandidaatintutkielma on suoritettu.
Vastuuhenkilö
Professorit ja yliopistonlehtorit
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

SSOS1339
Tutkielmaa tukevat opinnot
Supportive Studies for Master Thesis
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hyödyntää valitsemaansa tutkimusmenetelmää sekä sosiaalityön teoriaa omassa tutkimuksessaan
- tunnistaa omassa kirjoittamisessaan tieteellisen tekstin erityispiirteet
- arvioida omaa tutkimusta ja tutkimustekstiä tieteen eettisten periaatteiden mukaisesti.
Sisältö
Opintojakson tarkoituksena on edistää pro gradu -tutkielman tekemistä. Opintojaksolla voi perehtyä oman pro gradu -tutkielman aihepiiriin niin teoreettisesta, käsitteellisestä kuin menetelmällisestä näkökulmasta sekä kehittää tutkimuksen tekemisen taitoa.
Edeltävät opinnot
Edellytetään hyväksytty kandidaatintutkielma.
Opetus- ja työmuodot
Opintojaksoon sisällytetään ensisijaisesti suorituksia menetelmäopinnoista, jotka tukevat pro gradu -tutkielman teossa tarvittavia menetelmällisiä valmiuksia. Opiskelija
valitsee pro gradu -tutkielmansa lähestymistapaa tukevia opintoja menetelmäpintojen
tarjonnasta (esimerkiksi kvalitatiivisen aineiston analyysin kurssin tai kvantitatiivisia
monimuuttujamenetelmiä käsittelevän kurssin tai kulttuurihistorian opetustarjonnasta löytyviä kursseja). Opintojaksoon voi myös sisällyttää esimerkiksi tieteenfilosofiaan
tai teorioihin liittyviä opintojaksoja, jotka edistävät opiskelijan pro gradu -tutkielman
etenemistä. Lisäksi opintojaksoon soveltuvat esimerkiksi kielikeskuksen tieteellisen kirjoittamisen valinnaiset opintojaksot, kuten XAKA0103 Tutkimuskirjoittaminen (2 op)
ja XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista (2op).
Ajankohta
1.–4. periodi.
Suositellaan vuosikurssille
4. tai 5. vuosi.
Vastuuhenkilö
Professorit ja yliopistonlehtorit
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen
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SSOS1335
Pro gradu -tutkielma
Master’s Thesis
Kurssin laajuus
40 op
Tavoite
Tutkielman tekemisen jälkeen opiskelija osaa
- paikantaa sosiaalityön erityisluonteen soveltavana yhteiskuntatieteenä
- analysoida sosiaalityön tutkimuksen normatiivisia ja eettisiä ongelmia
- tiedostaa sosiaalityön tutkimuksen mahdollisuudet sosiaalityön kehittämisessä ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa
- laatia tutkimussuunnitelman ja toteuttaa sen pohjalta tutkimusprosessin
- hahmottaa tutkimuksen ontologiset kysymykset ja tiedon tuottamisen epistemologisena ilmiönä
- soveltaa tieteellisiä aineistonhankintamenetelmiä
- analysoida tutkimusaineistoja ja tulkita tuloksia
- analysoida kriittisesti tieteellisiä tekstejä ja alansa tutkimuksia
- laatia tutkimusraportin ja esittää siinä tutkimustulokset esimerkiksi taulukkoina, graafisina kuvioina tai malleina ja tulkitsevana tekstinä
- arvioida tutkimusprosessiin sisältyviä valintoja
- pohtia tulosten luotettavuutta
- analysoida syvällisesti oman tutkimuksen aiheena olevan sosiaalityön erityiskysymyksen.
Sisältö
Opintojakson aikana opiskelija laatii sosiaalityön alaan kuuluvan pro gradu -tutkielman. Opiskelija toteuttaa tutkimusprosessin ja laatii tutkimusraportin. Tutkielma voi
olla myös artikkelimuotoinen. Opintojakson aikana opiskelija saavuttaa tutkimusvalmiudet ja kehittyy tutkimusperustaisen sosiaalityön asiantuntijana.
Edeltävät opinnot
SSOS1203 Sosiaalityön kandidaatintutkielma ja seminaari, SSOS1338 Sosiaalityön
tutkielmaseminaari sekä SSOS1339 Tutkielmaa tukevat opinnot
Opetus- ja työmuodot
Tutkielman voi laatia yksin tai parityönä. Tätä useamman opiskelijan yhdessä tekemästä
tutkielmasta on sovittava erikseen oppiaineen professoreiden kanssa. Pari- ja ryhmätutkielmassa tulee osoittaa jokaisen tekijän itsenäinen osuus. Ensisijaisesti tutkielman
aihe kytketään oppiaineessa meneillään olevaan tutkimus- tai kehittämishankkeeseen
tai gradupankin aiheeseen. Tarjolla olevista tutkimusmahdollisuuksista löytyy lisää tietoa Optimasta. Tutkielman ohjaus tapahtuu ryhmämuotoisesti tutkielmaseminaarissa.
Vaadittavat suoritukset
Opiskelijan itsenäinen työskentely (1080 tuntia).
Kypsyysnäyte pro gradu -tutkielmasta. Kypsyysnäytteessä opiskelija saattaa tutkimuksensa tulokset julkisiksi. Suoritusmuotona voi olla esimerkiksi pienimuotoinen artikkeli, puheenvuoro, katsaus tai tutkimustulosten julkinen esittäminen, joka raportoidaan.
Kypsyysnäytteestä sovitaan pro gradu -tutkielman ohjaajan kanssa.
Ajankohta
Syksy ja kevät
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5. vuosi
Vastuuhenkilö
Professorit ja yliopistonlehtorit
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen
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Sosiaalityön sosiaalioikeuden suuntautumisvaihtoehto (SOSOIK)
Opiskelijat voivat suunnata pääaineopintonsa sosiaalioikeuteen. Sosiaalioikeuden suuntautumisvaihtoehdossa sosiaalityön toimintaympäristöä ja käytäntöä paikannetaan juridisesti.
Opinnoissa jäsennetään oikeudellisia kysymyksiä, jotka liittyvät sosiaalipalvelujen järjestämiseen ja kohdentamiseen sekä erilaisiin ammatillisiin suhteisiin. Lisäksi tarkastellaan perus- ja ihmisoikeuksia ja hallinto-oikeuden yleisiä kysymyksiä.
Sosiaalityön sosiaalioikeuden suuntautumisvaihtoehto koostuu orientoivista opinnoista ja
henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta (1 op), kieliopinnoista (17 op), metodiopinnoista (26 op), sosiaalioikeuden suuntautumisvaihtoehdon mukaisista sosiaalityön
perusopinnoista (25 op) ja julkisoikeuden perusopinnoista (25 op) sekä sosiaalioikeuden
suuntautumisvaihtoehdon mukaisista sosiaalityön aine- (57 op) ja syventävistä (120 op)
opinnoista. Lisäksi sivuaineopintoina tulee suorittaa joku toinen perusopintokokonaisuus
niin, että sivuaineopintoja on julkisoikeuden perusopinnot mukaan lukien yhteensä vähintään 54 op. Opiskelijalla tulee olla suoritettuna julkisoikeuden perusopinnot (25 op) ennen
siirtymistä sosiaalityön sosiaalioikeuden suuntautumisvaihtoehdon aineopintoihin. Julkisoikeuden perusopinnot (25 op) tulee koostua seuraavista opintojaksoista: TJOI0001 Julkisoikeuden perusteet (5 op), TJOI0002 Hallinto-oikeuden perusteet (5 op), TJOI0003 Kunnallisoikeuden perusteet (5 op), TJOI0006 Sosiaalioikeuden perusteet (5 op), TJOI0021
Perus- ja ihmisoikeudet (5 op).

SOSOIK0100 SOSIAALITYÖN SOSIAALIOIKEUDEN
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON PERUSOPINNOT (25 op)
SSOS1107 Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö
SSOS1108 Sosiaalityön teoreettiset perusteet
SSOS1109 Sosiaalityön käytäntö I: toimijuuden tukemisen perusteet
SSOS1103 Tutkiva sosiaalityö
SOSOIK1206 Sosiaalityön glokaalit ja kulttuuriset kysymykset

5 op
5 op
5 op
5 op
5 op

SOSOIK1200 SOSIAALITYÖN SOSIAALIOIKEUDEN
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AINEOPINNOT (47 op + 10 op)
SSOS1207 Elämänkulku ja sosiaaliset ongelmat
TJOI1208
Lapsi- ja edunvalvontaoikeus
SOSOIK0207 Oikeussuoja, valvonta ja vastuu sosiaalihuollossa
SSOS1209 Rakenteellinen sosiaalityö
SSOS1210 Sosiaalityön käytäntö II: Sosiaalityön prosessi, teoria ja käytäntö
SSOS1203 Sosiaalityön kandidaatintutkielma ja seminaari (vain pääaineopiskelijoille)

10 op
5 op
7 op
5 op
20 op
10 op

SOSOIK1300 SOSIAALITYÖN SOSIAALIOIKEUDEN
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON SYVENTÄVÄT OPINNOT (120 op)
Pakolliset opinnot 100 op:
SSOS1312 Sosiaalityön teoria
10 op
SSOS1336 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä osana yhteiskuntapolitiikkaa 5 op
SSOS1331 Sosiaalityö ja talous
5 op

73

Sosiaalityö

SSOS1332
SSOS1337

Muutosjohtaminen sosiaalityössä
Sosiaalityön käytäntö III: Sosiaalityön asiantuntijuus,
teoria ja käytäntö
SOSOIK1338 Sosiaalityön tutkielmaseminaari
SSOS1339 Tutkielmaa tukevat opinnot
SSOS1335 Pro gradu -tutkielma
Valinnaiset opinnot 20 op:
Opiskelija suorittaa 10 op sosiaalityön sosiaalioikeudellisia erityiskysymyksiä:
TJOI0029
Tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeus sosiaali- ja terveydenhuollossa
TJOI0030
Yksilön suoja ja tiedonsiirrot sosiaali- ja terveydenhuollossa
Lisäksi opiskelija valitsee 10 op kursseista SSOS1329A–SSOS1329J.

5 op
20 op
10 op
5 op
40 op

5 op
5 op
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SOSIK11000 Sosiaalityön sosiaalioikeuden
suuntautumisvaihtoehdon perusopinnot (25 op)
Sosiaalityön perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalityön
teoreettiseen ja ammatilliseen perustaan. Opiskelija osaa hahmottaa sosiaalityön paikkaa ja
tehtäviä kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa. Hän tunnistaa globalisoituvaan toimintaympäristöön liittyvät muutoshaasteet kansallisille hyvinvointivaltioille ja kehittyville
maille erityisesti sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien näkökulmista. Opiskelija tunnistaa erilaisia hyvinvoinnin vajeita ja osaa tulkita sosiaalisten ja yhteiskunnallisten
kysymysten sekä ihmisten arjen dynamiikkaa sekä niiden yhteen kietoutumista ja palvelujärjestelmän vaikutusmahdollisuuksia. Opiskelija osaa hahmottaa sosiaalityön tutkimusperustaisena ammattina. Hän tietää sosiaalityön arvot ja niiden eettiset periaatteet sekä niihin
kytkeytyvät yhteiskunnalliset jännitteet. Lisäksi perusopintojen aikana opiskelija omaksuu
tieteellisen esittämisen sekä tiedon tuottamisen ja tutkimuksen perusasiat.

SSOS1107
Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö
Professionalism and the Context of Social Work
Kurssin laajuus
5 op

SSOS1108
Sosiaalityön teoreettiset perusteet
Theoretical Foundations of Social Work
Kurssin laajuus
5 op

SSOS1109
Sosiaalityön käytäntö I: Toimijuuden tukemisen perusteet
Social Work Practice I: Basics of Supporting Agency
Kurssin laajuus
5 op

SSOS1103
Tutkiva sosiaalityö
Research-Minded Social Work
Kurssin laajuus
5 op

SOSOIK1206
Sosiaalityön glokaalit ja kulttuuriset kysymykset
Glocal and Cultural Issues in Social Work
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
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- tunnistaa sosiaalityön näkökulmasta keskeisiä globaaleja ilmiöitä ja niiden yhteyttä
lokaaliseen tasoon
- hahmottaa kansallisen sosiaalityön osana globaalia toimintaympäristöä
- jäsentää sosiaalityötä osana globaaleja ympäristö-, oikeudenmukaisuus- ja ihmisoikeuskysymyksiä
- jäsentää etnisen, kulttuurisen, yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen erityisyyden toisiinsa
kietoutuvaa luonnetta.
Sisältö
Opintojaksossa perehdytään globaalin sosiaalityön keskeisiin ilmiöihin, monikulttuurisuuden sekä pohjoisuuden kysymyksiin sosiaalityössä. Huomion kohteena ovat globalisoituvaan ja monikulttuuristuvaan toimintaympäristöön liittyvät muutoshaasteet
sosiaalityölle. Opintojaksossa tarkastellaan ”pohjoista ulottuvuutta” ja arktisen elinympäristön erityisyyttä.
Opetus- ja työmuodot
SOSOIK1206A Glokaalisuus ja sosiaalityö: itsenäinen työskentely.
SOSOIK1206B Pohjoisuus ja kulttuurinen erityisyys sosiaalityössä: itsenäinen työskentely.
Vaadittavat suoritukset
SOSOIK1206A Kirjallisuus suoritetaan ensisijaisesti tenttimällä tenttiakvaariossa tai
kirjoittamalla essee Optimassa olevien ohjeiden mukaan (3 op).
SOSOIK1206B Kirjallisuus suoritetaan kirjoittamalla essee annettuun ohjeistukseen
pohjautuen (2 op).
Kirjallisuus ja muu materiaali
SOSOIK1206A Glokaalisuus ja sosiaalityö (3 op)
Dominelli: Social Work in a globalizing world (2010).
International Social Work 2010, 53(5). Special Issue Globalization/Indigenization, sivut 613–731. (saatavana verkossa, http://isw.sagepub.com/content/53/5.toc)
SOSOIK1206B Pohjoisuus ja kulttuurinen erityisyys sosiaalityössä (2 op)
Esseen ohjeistus ja kirjallisuus ovat Optimassa.
Ajankohta
Syksy tai kevät
Suositellaan vuosikurssille
1. vuosi, suositellaan 4. tai 5. periodi
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen
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SOSOIK1200 Sosiaalityön sosiaalioikeuden
suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot (47 op + 10 op)
Sosiaalityön sosiaalioikeuden suuntautumisvaihtoehdon mukaiset aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa sosiaalityön tieteellis-ammatillisen paikantumisen yksilöiden, ryhmien, yhteisöjen ja yhteiskunnan toiminnassa. Lisäksi opiskelija osaa toimia ja
soveltaa tietoa erilaisissa sosiaalityön asiakastilanteissa. Opiskelija perehtyy yhteiskuntatieteellisen tutkimukseen ja tiedon tuottamiseen ja osaa liittää näitä sosiaalityön metodiseen
kehittämiseen. Opiskelija tunnistaa sosiaalityön toimintaympäristöä sääntelevän normiston
erityisesti sosiaalipalvelujen järjestäjän ja niiden kohteena olevan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien näkökulmasta. Opiskelija hahmottaa sosiaalioikeudellisen sääntelyn merkityksen yhteiskunnallisten palvelujen toteuttamisessa.

SSOS1207
Elämänkulku ja sosiaaliset ongelmat
Life Course and Social Problems
Kurssin laajuus
10 op

TJOI1208
Lapsi- ja edunvalvontaoikeus
Child Law and Public Guardianship
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa edunvalvontaoikeuden järjestelmän ja normiston
- jäsentää vajaavaltaisen oikeusasemaan liittyvää sääntelyä
- kuvata lastensuojelulain merkitystä oikeudenalalla.
Sisältö
Lapsi- ja edunvalvontaoikeuden yleiset opit, lapsi- ja edunvalvontaoikeuden instituutiot, vajaavaltaisen oikeusasema, edunvalvontajärjestelmä, huoltojärjestelyt lastensuojelullisina toimenpiteinä.
Edeltävät opinnot
TJOI0100 Julkisoikeuden perusopinnot (erityisesti TJOI0006 Sosiaalioikeuden perusteet)
Opetus- ja työmuodot
Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.
Vaadittavat suoritukset
Kirjallisuuskuulustelu.
Kirjallisuus ja muu materiaali
Välimäki: Edunvalvontaoikeus (2013).
Gottberg: Perhesuhteet ja lainsäädäntö (2013) (teoksesta tentitään sivut 140–284).
Räty: Lastensuojelulaki – Käytäntö ja soveltaminen (2010) (teoksesta tentitään sivut
1–63 ja 157–510).
Ajankohta
Syksy tai kevät
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Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

SOSOIK0207
Oikeussuoja, valvonta ja vastuu sosiaalihuollossa
System of Administrative Jurisdiction, Supervision and Liability
Kurssin laajuus
7 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa hallintolainkäytön organisaation ja hallinnon oikeussuojajärjestelmän
muodostaman kokonaisuuden
- tunnistaa hallintotoiminnan laillisuusvalvonnan merkityksen osana oikeussuojajärjestelmää
- analysoida hallinto-oikeustapauksia ja ratkaista itsenäisesti hallintomenettelytilanteita
- tunnistaa sosiaalihuollon ammattihenkilöstöä koskevan vastuujärjestelmän muodot ja
sisällön sekä asiakkaan käytettävissä olevat oikeussuojakeinot sosiaalihuollossa
- hahmottaa oikeuslähde- ja laintulkintaopit siten, että niiden soveltaminen mahdollistuu käytännön hallinnollisessa ratkaisutoiminnassa.
Sisältö
Oikeuslähde- ja laintulkintaoppi, oikeuslähteiden käyttö, muutoksenhaku ja muut
oikeussuojakeinot, hallinto- ja rikosoikeudellinen vastuu- ja seuraamusjärjestelmä, vahingonkorvaus- ja kuluttajaoikeudellinen vastuu- ja seuraamusjärjestelmä, vastuu- ja
seuraamusjärjestelmää koskevat teoreettiset ja laintulkintaopilliset ongelmat, hallintooikeudellisten oikeustapausten analyysi.
Edeltävät opinnot
TJOI0100 Julkisoikeuden perusopinnot (erityisesti TJOI0001 Julkisoikeuden perusteet ja TJOI0002 Hallinto-oikeuden perusteet)
Opetus- ja työmuodot
Luennot (15 t).
Oikeustapausharjoitukset tai oikeustapausanalyysi vastuuhenkilön ohjeistuksen mukaan.
Kirjallisuuteen ja säädöksiin perehtyminen.
Vaadittavat suoritukset
Luentokuulustelu: tentti tai luennoitsijan erikseen ilmoittama muu suoritusmuoto
(2 op).
Oikeustapausharjoitusten tai oikeustapausanalyysin laatiminen (2 op).
Kirjallisuustentti (3 op).
Kirjallisuus ja muu materiaali
Mäenpää: Hallinto-oikeus (2013) (teoksesta tentitään sivut 789–1072).
Pajukoski (toim.): Pääseekö asiakas oikeuksiinsa? Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä. Raportti III. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (2010).
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Kauppi: Kotimaan adoptiota hakevan oikeusturva adoptioneuvonnassa. Defensor Legis
6/2012, s. 786–796.
Ajankohta
3.–4. periodi
Suositellaan vuosikurssille
2.–3. vuosi
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

SSOS1209
Rakenteellinen sosiaalityö
Structural Social Work
Kurssin laajuus
5 op

SSOS1210
Sosiaalityön käytäntö II: Sosiaalityön prosessi, teoria ja käytäntö
Social Work Practice II: Social Work as a Process, Theory and Practice
Kurssin laajuus
20 op
Käytännönopetusjakson sisällössä huomioidaan sosiaalioikeuden suuntautumisvaihtoehto.

SSOS1203
Sosiaalityön kandidaatintutkielma ja seminaari (vain pääaineopiskelijoille)
Bachelor’s Thesis
Kurssin laajuus
10 op
Sosiaalioikeuden suuntautumisvaihtoehdon valinneet opiskelijat yhdistävät kandidaatintutkielmassa sosiaalityön kysymyksenasetteluun sosiaalioikeudellisen näkökulman.

79

Sosiaalityö

SOSOIK1300 Sosiaalityön sosiaalioikeuden
suuntautumisvaihtoehdon syventävät opinnot (120 op)
Sosiaalityön syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa sosiaalityön tieteellis-ammatillisen perustan ja osaa soveltaa oikeudellista tietoperustaa. Hänellä on yhteiskunnallisten sovellusten ja yhteiskuntatieteellisen tiedon analysoimiseen tarvittavaa osaamista.
Siihen sisältyvät sosiaalityön yhteiskunnallisten yhteyksien analyysitaidot, palvelujärjestelmän rakentumisen perusteiden ja toiminnan tuntemus, kehittämisessä tarvittava uusien
sovellusten luominen sekä tutkimustiedon tuottaminen ja soveltaminen. Opiskelijalla on
syvällisempi käsitys sosiaalioikeudellisen sääntelyn erityiskysymyksistä ja niiden merkityksistä sosiaalityön ammattikäytännöille ja ongelmanratkaisuprosessille. Lisäksi opiskelijalla
on asiakastyössä, kehittämisessä ja tutkimuksessa tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä toimintakäytäntöjen ja ongelmanratkaisun metodista osaamista. Opiskelija osaa yhdistää teoriaa, käytäntöä ja tutkimustietoa sosiaalityön asiantuntijatehtävissä. Lisäksi opiskelijalla on
valmiuksia tutkivaan ja arvioivaan toimijuuteen erilaisissa yhteiskunnallisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija omaa tiedolliset ja menetelmälliset valmiudet osallistua sosiaalityössä
kohdattaviin sosiaalioikeuden alaan kuuluviin tieteellisiin keskusteluihin.

SSOS1312
Sosiaalityön teoria
Social Work Theory
Kurssin laajuus
10 op

SSOS1336
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä osana yhteiskuntapolitiikkaa
Social and Health Care System as a Part of Policy of Society
Kurssin laajuus
5 op

SSOS1332
Muutosjohtaminen sosiaalityössä
Change Management in Social Work
Kurssin laajuus
5 op

SSOS1331
Sosiaalityö ja talous
Social Work and Economics
Kurssin laajuus
5 op
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SSOS1337
Sosiaalityön käytäntö III: Sosiaalityön asiantuntijuus, teoria ja käytäntö
Social Work Practice III: Expertise in Social Work, Theory and Practice
Kurssin laajuus
20 op
Käytännönopetusjakson sisällössä huomioidaan sosiaalioikeuden suuntautumisvaihtoehto.

Valinnaiset opinnot
Opiskelija suorittaa 10 op sosiaalityön sosiaalioikeudellisia erityiskysymyksiä. Lisäksi opiskelija valitsee 10 op kursseista SSOS1329A–SSOS1329J.
Sosiaalioikeudelliset kysymykset (10 op) koostuvat seuraavista kahdesta opintojaksosta:

TJOI0029
Tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeus sosiaali- ja terveydenhuollossa
Patient’s and Client’s Right to Know and Right to Self-Determination in Social and
Health Care
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa erityiskysymyksiä, joita liittyy sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan oikeuteen saada hoitoonsa tai muuhun häneen kohdistuvaan toimeen liittyviä tietoja sekä
oikeuteen osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon
- tunnistaa informaation merkityksen asiakkaan ja potilaan oikeutena sekä hahmottaa
sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävän vallan luonteen.
Sisältö
Itsemääräämisoikeus sosiaali- ja terveydenhuollossa, alaikäisen itsemääräämisoikeus,
asiakkaan osallistuminen osana itsemääräämisoikeutta, tiedonsaantioikeuden sisältö ja
informoinnin merkitys, tiedonsaantioikeuden oikeudelliset edellytykset ja rajoitukset,
valtakunnalliset arkistointipalvelut.
Edeltävät opinnot
SSOS0100 Sosiaalityön perusopinnot
Suuntautumisvaihtoehtoon vaadittavat TJOI0100 Julkisoikeuden perusopinnot
Opetus- ja työmuodot
Luennot (12 t) ja kirjallisuuteen perehtyminen.
Vaadittavat suoritukset
Luentokuulustelu tai muu luennoitsijan osoittama suoritustapa (1 op).
Kirjallisuuskuulustelu (4 op).
Kirjallisuus ja muu materiaali
Tuori & Kotkas: Sosiaalioikeus (2016) (tentittävä alue ilmoitetaan WebOodissa).
Mäki & Petäjä & Leinonen: Dementoituvan henkilön oikeudellinen asema (2003).
Paaso: Potilaan tiedonsaantioikeus terveydenhuollossa (2001) (teoksesta tentitään sivut
1–43 ja 131–336).

81

Sosiaalityö

Ajankohta
2. periodi
Suositellaan vuosikurssille
4. tai 5. vuosi
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

TJOI0030
Yksilön suoja ja tiedonsiirrot sosiaali- ja terveydenhuollossa
Protection of Privacy and Communication in Social and Health Care
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa yksilöä koskevien tietojen saamis- ja luovuttamisedellytykset sosiaali- ja terveydenhuollossa siten, että hän hallitsee yleiset säännökset salassapidosta sosiaali- ja
terveydenhuollossa
- arvioida hoitoon ja huoltoon liittyviä tietojen hankkimis-, tallentamis-, käyttö- ja luovutusedellytyksiä.
Sisältö
Asiakirjat, rekisterit ja tietoturva, asiakasta ja potilasta koskevien tietojen kerääminen,
rekisteröinti ja käyttäminen, salassapitovelvollisuuden asiallinen ja henkilöllinen ulottuvuus, intressitahot potilas- ja asiakastiedoissa, tietojen luovuttamisedellytykset ja tiedonsaantioikeuden rajoitukset, potilas- ja asiakastietojen käyttöön ja luovuttamiseen
liittyvät teoreettiset asetelmat ja erityiskysymykset.
Edeltävät opinnot
SSOS0100 Sosiaalityön perusopinnot
Suuntautumisvaihtoehtoon vaadittavat TJOI0100 Julkisoikeuden perusopinnot
Opetus- ja työmuodot
Luennot (12 t) ja kirjallisuuteen perehtyminen.
Vaadittavat suoritukset
Luentokuulustelu tai muu luennoitsijan erikseen osoittama suoritustapa (1 op).
Kirjallisuuskuulustelu (4 op).
Kirjallisuus ja muu materiaali
Pahlman (toim.): Asiakastietojen käsittely, salassapito ja asiakkaan tiedonsaantioikeus
sosiaali- ja terveydenhuollossa (2010).
Kauppi: Potilastiedot ja poliisin tiedonhankinta (2007).
Posio: Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa (2008).
Ajankohta
Syksy tai kevät
Suositellaan vuosikurssille
4. tai 5. vuosi
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Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

SOSOIK1338
Sosiaalityön tutkielmaseminaari
Thesis Seminar
Kurssin laajuus
10 op
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- jäsentää tieteellisen työskentelyn ja tutkimuksen tekemisen eri vaiheita
- tunnistaa yhteiskuntatieteellisiä teorioita ja niiden soveltamisen mahdollisuuksia sosiaalityön tutkimuksessa
- tunnistaa ontologisia ja epistemologisia kysymyksiä sosiaalityön tutkimuksessa
- suhteuttaa sosiaalityön tutkimusilmiöitä historialliseen, rakenteelliseen, yhteisölliseen
ja paikalliseen yhteyteen
- soveltaa tutkimuksenteon etiikkaa ja kriittistä tutkimusotetta
- toteuttaa sosiaalityön tutkimusprosessin
- osallistua argumentoivaan tieteelliseen keskusteluun
- kommentoida ja ottaa vastaan tieteelliseen argumentointiin nojautuvaa palautetta
- jäsentää erilaisiin sosiaalityön tutkimusaiheisiin liittyviä mahdollisuuksia käytäntöjen
kehittämisessä ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa
- analysoida tutkimustiedon merkitystä osana omaa sosiaalityöntekijyyttä ja ammatillista toimintaa.
Sisältö
Opintojakso antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen tutkimusprosessiin ja tutkielman
kirjoittamiseen. Tutkielmaseminaari on keskusteleva työmuoto, johon jokainen tuo
tekstiään kommentoitavaksi. Seminaari tukee pro gradu -tutkielman valmistumista.
Edeltävät opinnot
Hyväksytty kandidaatintutkielma
Opetus- ja työmuodot
SOSOIK1338A Seminaarityöskentely.
SOSOIK1338B Tutkimussuunnitelma ja pro gradu -tutkielma (ks. SSOS1335 Pro gradu -tutkielma).
SOSOIK1338C Kirjallisuus.
Vaadittavat suoritukset
Tutkimussuunnitelman tekeminen (3 op) ja pro gradu -tutkielman laatiminen seminaarin tuella (tutkielman opintopisteet kohdassa SSOS1335).
Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn, oman tekstin tuottaminen, toisten
tekstien kommentoiminen (5 op).
Esseen kirjoittaminen (2 op).
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Kirjallisuus ja muu materiaali
SOSOIK1338C Oikeusteoreettisen ajattelun soveltaminen sosiaalityön pro gradu -tutkielmassa (2 op).
Kirjallisuus suoritetaan osana tutkielmaseminaarin työskentelyä esseenä. Kirjallisuutta
ei tentitä. Kirjallisuuslistat ja esseen ohjeistus ovat Optimassa.
Oheiskirjallisuus (pro gradu -tutkielman tueksi)
Ekholm ym. (toim.): Tee gradu!: Verkkoajan tutkielmantekijän opas (2002).
Ekholm: Tee gradu!: Graduntekijän selviytymisopas (1997).
Gradutakuu: Erilainen graduopas. (www.gradutakuu.fi)
Hakala: Opinnäyte ja sen ohjaaminen: Johdatus tutkimusprosessin hallintaan (1996).
Hakala: Uusi graduopas (2009).
Hirsjärvi ym. (toim.): Tutki ja kirjoita (2009).
Hurtig ym. (toim.): Ajattele itse. Näkökulmia tutkimukselliseen lukutaitoon (2010).
Karisto & Seppälä: Maukas gradu. Valmistusvihjeitä tutkielman tekijöille (2004).
Kinnunen ym. (toim.): Iso Gee: Gradua ei jätetä (1999).
Kinnunen ym. (toim.): Tieteellinen kirjoittaminen (2002).
Laitinen ym.: Suunniteltua ja sattumaa. Väitöskirjojen synty sosiaalityön tutkijakouluryhmässä (2007).
Lempiäinen ym. (toim.): Tutkijan kirja (2008).
Suoranta & Ryynänen: Taisteleva tutkimus (2014).
Ajankohta
1.–4. periodi. Seminaari alkaa syksyisin ja kestää yhden lukuvuoden.
Suositellaan vuosikurssille
4. tai 5. vuosi. Opintojen etenemisen mukaan, ei kuitenkaan ennen kuin kandidaatintutkielma on suoritettu.
Vastuuhenkilö
Sosiaalityön professorit ja yliopistonlehtorit ja julkisoikeuden yliopistonlehtori
Opetuskieli
Suomi
Pakollisuus
Pakollinen

SSOS1339
Tutkielmaa tukevat opinnot
Supportive Studies for Master Thesis
Kurssin laajuus
5 op

SSOS1335
Pro gradu -tutkielma
Master’s Thesis
Kurssin laajuus
40 op
Sosiaalioikeuden suuntautumisvaihtoehdon valinneet opiskelijat yhdistävät pro gradu -tutkielmassaan sosiaalityön kysymyksenasetteluun sosiaalioikeudellisen näkökulman.

