
Sosiaalityö

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos,

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto



Sosiaalityö on

hyvinvoinnin lisäämistä – pahoinvoinnin lievittämistä

heikommassa asemassa olevien asioiden ajamista 

ongelmanratkaisua ihmisten välisissä suhteissa

yhteiskunnallista ja sosiaalista muutostyötä

 perustana yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja ihmisoikeudet 

http://ifsw.org/policies/definition-of-social-work/

 ”Sosiaalityö tutkimuksena, opetuksena ja käytännön työnä edistää 

sosiaalisista ongelmista kärsimään joutuvien ihmisten ja ryhmien 

toimintakykyisyyttä.” 

https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/sto



Sosiaalityö opintosuuntana ja 

tieteenalana

Sosiaalityö kuuluu yhteiskuntatieteisiin ja ammentaa niistä

Sosiaalityössä pääsee opiskelemaan ja oppimaan erilaisista 

aiheista, mm.

– sosiaalisista ongelmista

– lapsi-, perhe- ja aikuissosiaalityöstä

– sosiaalipalveluista

– asiakkaiden kohtaamisesta

– sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisesta

– tutkimuksen teosta 



Sosiaalityö opintosuuntana ja 

tieteenalana

Sosiaalityö on opetus- ja tutkimusalue, jossa tiedeperusteinen 

lähestymistapa kohtaa ammattiin tähtäävän käytännöllisyyden

Opiskeluihin kuuluu kolme käytännön harjoittelujaksoa

1) Sosiaalialaan tutustuminen

2) Asiakastyön harjoittelu

3) Johtamisen ja hallinnon harjoittelu

Mahdollisuus opiskelijavaihtoon ja harjoitteluun ulkomailla



Mihin sosiaalityöstä valmistuneet 

työllistyvät?

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto sosiaalityössä oikeuttaa 

hakemaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta 

(Valvira) oikeutta harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia 

laillistettuna ammattihenkilönä (Laki sosiaalihuollon 

ammattihenkilöistä 817/2015, 7§).

Työtilanne on valtakunnallisesti erinomainen

Työskentely sosiaalityöntekijänä sekä julkisella että yksityisellä 

sektorilla

Työskentely hallinnollisissa, suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus- ja 

esimiestehtävissä

Lisäksi tutkinto antaa kelpoisuuden tieteelliseen ja ammatilliseen 

jatkokoulutukseen

http://www.talentia.fi/tyoelama/sosiaaliala/ammatit_ja_kelpoisuudet



Esimerkkejä työpaikoista 

sosiaaliasema

perheneuvola

koulu

nuorisokoti

lastenkoti

sairaala

päihdekuntoutusyksikkö

poliisi

puolustusvoimat

vankila

kriminaalihuolto

turvakoti

kotimaiset ja kansainväliset 

järjestöt (esim. MLL, Pelastakaa 

lapset ry, Perhehoitoliitto)

kehitysyhteistyö

vanhainkoti

terveyskeskus

kuntoutuskeskus (esim. Peurunka)

vammaispalvelut

korkeakoulut (yliopistot, AMK)

ammatilliset oppilaitokset

tutkimuslaitokset (esim. THL)

työvoimatoimisto

KELA



Opintoihin pääseminen

Sosiaalityön maisteriohjelma on suosittu

Vuosittain siihen hakee Suomessa yli tuhat 

opiskelijaa 

Yhteisvalinnassa Jyväskylään hakee 

ensisijaisesti vuosittain n. 120–180 henkilöä

Jyväskylän yliopistoon pääsee yhteisvalinnan 

kautta 25 uutta sosiaalityön opiskelijaa

https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/sto/oppiaineen-

esittely/Sosiaalityoe%20ammattina-%20Maentysaari.pdf



Hakeminen

Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2019 hakea
Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun 
yliopistoihin.

Hakeminen tapahtuu yliopistojen yhteishaussa 
valtakunnallisen sähköisen hakujärjestelmän 
https://opintopolku.fi kautta. 

Hakuaika alkaa 20.3. ja päättyy 3.4.2019 klo 15.00. 

http://www.yhteiskuntatieteet-yhteisvalinnat.fi/sosiaalityo/valintaperusteet.html



Valintakoe

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintakoe järjestetään tiistaina 21.5.2019 
klo 10.00–14.00. 

Koe järjestetään samanaikaisesti jokaisessa yhteisvalintaan 
osallistuvassa yksikössä, ja hakija voi osallistua valintakokeeseen 
haluamallaan paikkakunnalla.

 Jyväskylän yliopisto: Agoran auditorio 1, Mattilanniemi.

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

Valintakoe kostuu kirjallisuuskokeesta ja aineistokokeesta.
– Valintakokeen ennakkomateriaalina on artikkelikokoelma, joka julkaistaan 

23.4. klo 12.00 Tampereen yliopiston verkkosivuilla.

– Aineistokokeessa edellytetään artikkelikokoelman tietojen soveltamista 
valintakokeessa jaettavaan materiaaliin.

http://www.yhteiskuntatieteet-yhteisvalinnat.fi/sosiaalityo/valintaperusteet.html



Lisätietoja: 

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/oppiaineet/

sosiaalityo

Kiitos!


