
YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO 

SOSIAALITYÖN tutkinto-ohjelmasta 

 

Opintojen ohjeellinen aikataulu, esimerkki opiskelijoille siitä, millaisella aikataulutuksella 

pääaineen opinnot voi suorittaa viidessä vuodessa (OBS! Tehty lv2018-2019 opetusohjelman 

pohjalta, tulee muuttumaan joidenkin jaksojen osalta lv2019-2020) 

 

1. vuosi              2. vuosi      3. vuosi                 4. vuosi       5. vuosi  

 

SYKSY 
STOP1001 

Sosiaalityön johdanto 

1.pr. 

 

STOP1006 

Sosiaalityön käytännöt 

I 

1.pr – seur.kevät  
(alkaa) 

 

YFIP1002  
Valtio ja yhteiskunta 

1.pr. 

YFIP1003 

Yhteiskuntateoriat 

2.pr. 

YFIP250  

Kriittinen ajattelu… 

2.pr. 
 

XYHY1000 

Akateemiset 

tekstitaido,t syksy 

(kytkeytyy YFIP250 

yhteyteen) 

 

YFIY1101 HOPS, 
kandidaattivaihe 

1.pr-2.pr. 

 

 
- kieliopinnot / toinen 

akateeminen 

vieraskieli alkaen 

alkeis- ja 

jatkokursseista, jos 

haluaa toisen vieraan 

kielen kanditutkintoon 

OBS! 3op verran 

valinnaisia 

kieliopintoja 

pakollisena tutkintoon 

STOA2002  

Lapsi-, perhe- …  

1.pr. 

 

STOA2006  

Sosiaalityön käytännöt II 

1.pr – seuraava syksy 

(alkaa) 
 

STOA2001 

Sos.ongelmat.. 

 2 pr. 

 

YFIA200  

Kvalitatiiviset ja 

kvantitatiiviset 

menetelmät  

1.pr. 

 

STOA2003 

Aikuissosiaalityön.. 

2.pr. 

 

STOA250  

Kval.ja 

Kvant.men.tutkimusharj

oitukset 

1.pr 

 

 

 
 

- kieliopinnot / toinen 

akateeminen vieraskieli 

alkaen alkeis- ja 

jatkokursseista, jos 

haluaa toisen vieraan 

kielen kanditutkintoon 

OBS! 3op verran 

valinnaisia kieliopintoja 

pakollisena tutkintoon  

- sivuaineopinnot 

STOA2006 

Sosiaalityön käytännöt 

II 

(päättyy) 

 

STOA7005 

Kand.semma ja –

tutkielma 
1.pr-2.pr. 

 

YFIA7010 

Kypsyysnäyte  

(kand.semman 

yhteydessä) 

 

YFIY1102  

HOPS maisterivaihe 

(kand.semman 

yhteydessä) 
 

XYHY1003  

Tutkimusviestintä  

(kytkeytyy 

kandisemmaan) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

-sosiaalityön 

syventävien opintojen 

tehtäväkentät/ 

SOSNET-

verkkokurssit 

-sosiaalityön 

syventäviä jaksoja 

- sivuaineopinnot 

STOS3001 

Maisteriseminaari I 

1.-2.pr. 

 

STOS3006 

Sosiaalityön käytännöt 

III 

1.pr – seur.syksy 
(alkaa) 

 

STOS145 

Sosiaali- ja 

terveydenhuollon 

johtaminen 

2.pr.  

 

STOS3008 

Hyvinvoinnin 

etiikka… 
2.pr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

-sosiaalityön 

syventävien opintojen 

tehtäväkentät/ 

SOSNET-

verkkokurssit 

-muut maisterin 

tutkinnon opinnot 

STOS3002 

Maisteriseminaari II 

1.-2. pr. 

 

 

STOS3006 

Sosiaalityön 

käytännöt III 
1.pr – seur.syksy 

(päättyy) 

 

STOS7005 

Maisterintutkielma 

 

YFIS7010 

Kypsyysnäyte 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

-sosiaalityön 

syventävien 

opintojen 

tehtäväkentät/ 

SOSNET-

verkkokurssit 

-muut maisterin 

tutkinnon opinnot 

 

 

 

 

 



 

1. vuosi              2. vuosi      3. vuosi                 4. vuosi       5. vuosi  

 

KEVÄT 
STOP1006 

Sosiaalityön käytännöt 

I 

1.pr – seur.kevät 

(päättyy) 

 

STOA097 

Sos.huolto… milloin 
vain (itsenäinen 

opiskelu) 

 

XYHY1001 

Akateeminen 

vuorovaikutus, kevät  

 

TILP150  

Tilastomenetelmien 

peruskurssi  

 

YFIY100 
Tieteen teoria 

4.pr tai verkkokurssi 

 

 

 

 

 

 

 

-kieliopinnot / toinen 

akateeminen 
vieraskieli alkaen 

alkeis- ja 

jatkokursseista, jos 

haluaa toisen vieraan 

kielen kanditutkintoon 

OBS! 3op verran 

valinnaisia 

kieliopintoja 

pakollisena tutkintoon  

- sivuaineopinnot 

STOA2004 

Sosiaalioikeus  

3.pr. 

 

STOA2005 

Asiakastyön…  

3. pr. 

 

STOA2006  

Sosiaalityön käytännöt I 

(jatkuu) 

 

FILY4001 

Tieteen etiikka 

 

XYHY1002 

Monikielinen 

vuorovaikutus 

(kytkeytyy STOA2005 

yhteyteen) 
 

 

 

 

 

 

 

 

- kieliopinnot / toinen 

akateeminen vieraskieli 

alkaen alkeis- ja 
jatkokursseista, jos 

haluaa 2.keväänä 

Monikielisessä 

vuorovaikutuksessa 

muullakin kuin 

englanniksi 

OBS! 3op verran 

valinnaisia kieliopintoja 

pakollisena tutkintoon 

- sivuaineopinnot 

STOA7005 

Kand.semma ja –

tutkielma 

1.pr-2.pr. 

 

YFIA7010 

Kypsyysnäyte  

(kand.semman 
yhteydessä) 

 

YFIY1102  

HOPS maisterivaihe 

(kand.semman 

yhteydessä) 

 

XYHY1003  

Tutkimusviestintä  

(kytkeytyy 

kandisemmaan) 

 
 

YFIS200 

Kvalitatiiviset ja 

kvantitatiiviset 

syventävät menetelmät 

3. pr. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

-sosiaalityön 

syventäviä jaksoja voi 

aloittaa 

- sivuaineopinnot 

STOS3002 

Maisteriseminaari II 

3.-4. pr. 

 

STOS3001 

Maisteriseminaari I 

3.-4.pr 

 

STOS3003 

Rakenteellinen 

sosiaalityö 

3.pr. 

 

STOS3004 
Lastensuojelu  

3.pr. 

 

STOS3006 

Sosiaalityön käytännöt 

III 
1.pr – seur.syksy 

(jatkuu) 

 

STOS3005  

Sos.-ja terv.-

palv.järjestäminen… 

4.pr. 

 

STOS255 

Sosiaalityön 

tutkimuksen 
teoreettisia 

suuntauksia 3.pr. 

 

-sosiaalityön 

syventävien opintojen 

tehtäväkentät/ 

SOSNET-

verkkokurssit 

-muut maisterin 

tutkinnon opinnot 

STOS7005 

Maisterintutkielma 

 

YFIS7010 

Kypsyysnäyte  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

-sosiaalityön 

syventävien 

opintojen 

tehtäväkentät/ 

SOSNET-

verkkokurssit 

-muut maisterin 

tutkinnon opinnot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HUOMIOITA: 

 

 Perusopinnot on tarkoitettu suoritettavaksi ensimmäisen syksyn aikana, pl. STOP1006 

Sosiaalityön käytännöt I 5op, jonka opintopisteet tulevat ensimmäisenä keväänä varsinaisen 

käytännön jakson jälkeen eli kolmos/nelosperiodilla 

 

 Käytännön jaksot suoritetaan mielellään seuraavasti: 

STOP1006 Sosiaalityön käytännöt I alkaen ensimmäisenä syksynä, päättyen ensimmäisenä 

keväänä. STOP2006 Sosiaalityön käytännöt II alkaen toisena tai kolmantena syksynä, 

päättyen päättöseminaareihin joko seuraavana keväänä tai syksynä. STOP3006 Sosiaalityön 

käytännöt III alkaen maisteriopintojen ensimmäisenä tai toisena syksynä, päättyen 

päättöseminaareihin seuraavana syksynä tai jo aiemmin.  

Ennen STOP2006 Sosiaalityön käytännöt II varsinaiseen harjoitteluun menemistä, tulee 

opiskelijan olla suorittanut muut jaksot kohdasta Asiantuntijuus ja ammatilliset käytännöt eli 

STOA2002, STOA2003, STOA2004 ja STOA2005. Nämä järjestetään niin, että jos 

opiskelija ilmoittautuu ja suorittaa Käytännöt II:n aloitusseminaarit syksyllä, ehtii hän ko. 

syksyn ja seuraavan kevään aikana suorittaa nämä vaadittavat edeltävät opinnot 

 

 Menetelmäopintojen suositeltu suoritusjärjestys: TILP150 6op, YFIA200, STOA250, 

YFIS200. HUOM! Aineopintojen menetelmäopinnot tulee olla suoritettuina ennen 

kandiseminaaria tai tehtävä viimeistään samaan aikaan. Syventävien opintojen menetelmät 

tulee niin ikään olla suoritettuina ennen maisteriseminaari I tai tehtävä viimeistään samaan 

aikaan.  HUOM! Jatkossa tarkoitus saada sekä YFIA200 että YFIS200 –jaksoille 

verkkosuoritusmahdollisuus sille lukukaudelle, jolloin niistä ei järjestetä kontaktiopetusta, 

mutta tämä ei todennäköisesti toteudu vielä lv.2018-2019 aikana vaan vasta tulevaisuudessa 

 

 Kandivaiheen viestintä- ja kieliopinnot suoritetaan uusimuotoisten viestintä- ja 

kieliopintojen (UVK) mukaisesti MalliHOPSiin merkatuilla XYHY-alkuisilla jaksoilla 

(huom! lisäksi suoritettava yksi valinnainen 3op jakso, jotta viestintä- ja kieliopintojen 

minimimäärä on 15op) ellei opiskelijalla ole aiempia viestintä- ja kieliopintoja. Jos 

opiskelija haluaa alempaan tutkintoonsa näkyville toisen vieraan kielen, tulee hänen joko jo 

opintojensa alkuvaiheessa lähteä hankkimaan sen osaamista kielen alkeis- ja jatkokurssien 

kautta tai suorittaa ns. täydentäviä kursseja, sillä toisen vieraan kielen tulisi mielellään olla 

ns. akateemisella tasolla siinä vaiheessa, kun opiskelija toisen vuoden keväällä osallistuu 

UVK:n kurssille Monikielinen vuorovaikutus. 

 

 

 Yleisopinnoissa jakso YFIY1101 HOPS, Kandidaattivaihe suoritetaan ensimmäisenä 

syksynä ja siihen sisältyy SISUssa tehtävä henkilökohtainen opintosuunnitelma 

kandivaiheeseen. YFIY1102 HOPS, Maisterivaihe puolestaan suoritetaan 

kandidaattiseminaarin yhteydessä, ja siihenkin sisältyy maisterivaiheen HOPSin tekeminen 

mutta myös kandivaiheen päivittäminen, jos siihen tullut merkittäviä muutoksia.  

Muiden yleisopintojen ajoituksen opiskelija voi päättää itsenäisesti huomioiden kuitenkin 

suositukset mm. menetelmäopintoihin liittyen erityisesti tilastotieteeseen liittyen.   

 

 Kandidaatin tutkinnon ns. vapaavalintaisiin opintoihin opiskelija voi sisällyttää 

periaatteessa mitä tahansa akateemisia opintoja, joita ei ole sisällytetty muihin tutkintoihin. 

Suosittelemme kuitenkin opintokokonaisuuksien suorittamista opiskelijan kiinnostuksen 

kohteista. Näitä opintoja voi suorittaa JY lisäksi muissa yliopistoissa Suomessa tai 



ulkomailla tai avoimessa yo:ssa tai kesäyliopistossa, joista ne siirretään meidän 

opintorekisteriin. 

 

 Maisterivaiheessa gradun (maisteritutkielma) tekeminen suositellaan aloitettavaksi 

aikaisessa vaiheessa osallistumalla maisteriseminaareihin, sillä esim. aineiston 

keräämiseen voi mennä aikaa. Opiskelija voi jo maisterivaiheen alussa mennä 

maisteriseminaari I:een, kunhan metodiopinnot on suoritettu. Jos taas gradun aihe ei ole 

selvillä, niin silloin seminaarin aloittamista kannattaa siirtää seuraavaan lukukauteen. 

 

 Opiskelija voi valita syventävien opintojen tehtäväkentät –kohdasta ne jaksot, jotka 

kiinnostavat häntä eniten. Näitä jaksoja ei aina luennoida, jolloin ne ovat tarjolla ns. 

itsenäisenä opiskeluna. 

 

 Kannattaa huomioida myös SOSNET:in järjestämät verkkokurssit, joista osalla on suora 

korvaavuus tiettyihin ennalta sovittuihin jaksoihin. Muille sovitaan vastaavuus yhdessä 

koulutussuunnittelijan kanssa joko tehtäväkenttien jaksoon tai maisteritutkinnon ns. vapaasti 

valittaviin opintoihin. Opiskelijan tulee ilmoittaa koodi koulutussuunnittelijalle.  

 

 Maisteritutkintoon kuuluviin ns. muihin eli vapaasti valittaviin opintoihin opiskelija 

voi sisällyttää tarpeidensa mukaisesti sellaisia akateemisia opintoja, joita hän ei ole 

sisällyttänyt aiempiin tutkintoihinsa. Nämä voivat olla opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä 

jaksoja. Näitä opintoja voi suorittaa JY lisäksi muissa yliopistoissa Suomessa tai ulkomailla 

tai avoimessa yo:ssa tai kesäyliopistossa. 

 


