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Sosiaalityö Jyväskylän yliopistossa

• Sosiaalityön opinnoissa yhdistyvät tiedeperusteinen lähestymistapa ja ammattiin tähtäävä 
käytännöllisyys. 

• Koulutuksen tavoitteena on tuottaa vahva tieteellis-teoreettinen yleispätevyys, 
tutkimukselliset valmiudet sekä perusvalmiudet sosiaalityön asiantuntija-ammatissa 
toimimiseen. (Lähteinen ym. 2017: Sosiaalityön koulutuksen tuottama osaaminen.) 
https://www.sosnet.fi/loader.aspx?id=198a1ca7-7692-4899-863d-154064f438b7

• Henkilö, joka on suorittanut Suomessa ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyy tai 
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot 
sosiaalityössä, on oikeutettu hakemaan Valviran myöntämän oikeuden harjoittaa 
sosiaalityöntekijän ammattia laillistettuna ammattihenkilönä (Laki sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä 817/2015, 7 §).

• Sosiaalityön yliopisto-opinnot antavat valmiuksia tutkimustehtävissä toimimiseen ja 
mahdollistavat yhteiskuntatieteelliset jatko-opinnot.



Jyväskylän yliopiston 
sosiaalityön yksikön 
tutkimuksen keskeisiä teemoja

• Yksilöiden ja yhteisöjen osallisuus, 
toimintamahdollisuudet, hyvinvointi sekä 
haavoittuvuus;

• rakenteellinen sosiaalityö sekä 
ekososiaalisesti kestävä sosiaalityö ja 
yhteiskunta;

• ammatillisten käytäntöjen ja 
sosiaalipalveluiden toimivuus ja vaikuttavuus;

• instituutioiden ja ammattien etiikka, 
ideologiat ja muutosprosessit.



Miten erityiset painopisteet näkyvät opetuksessa?

Ekososiaalinen työ
• englanninkielinen SOSNET-verkkokurssi STOS3013 

Sosiaalityö ekososiaalisessa siirtymässä (5 op) 
syventävissä opinnoissa 

• opinnäytetöitä teemasta, maisteri + jatko-opinnot

Rakenteellinen sosiaalityö
• SOSNET-verkkokurssi STOS3003 Rakenteellinen 

sosiaalityö (5 op) syventävissä opinnoissa 
• opinnäytetöitä teemasta, maisteri + jatko-opinnot
• JYU:n vastuulla rakenteellisen sosiaalityön 

erikoistumisopinnot: 
www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/oppiaineet/sosiaalityo/e
rikoissosiaalityontekijan-koulutus



Opiskelusta Yfi-laitoksella, sosiaalityön yksikössä

 Sosiaalityön yksikön läsnäololinjaus: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/oppiaineet/sosiaalityo/lasnaolo-sosiaalityon-
kursseilla.pdf

 Opiskelu Yfi-laitoksella, sosiaalityön oppiaineessa on päätoimista tarkoittaen, että kontaktiopetuksena järjestettävät 
opintojaksot opetetaan pääsääntöisesti päiväaikaan arkipäivinä. 

 Osa opintojaksoista, yleisimmin seminaarit, harjoitukset ja lukupiirit ovat pakollisia ja vaativat läsnäoloa, sillä ne perustuvat 
vuorovaikutukseen opettajan ja opiskelijoiden välillä sekä opiskelijoiden kesken. 

 Poissaolon syyksi ei hyväksytä työssäkäyntiä.

 Sosiaalityön opintojaksot opetetaan kerran lukuvuodessa. Tämän vuoksi opintojen suunnittelu etukäteen on ehdottoman 
tärkeää.

 Yfi-laitoksella yhteisiä opintoja + yhteisesti opetettavia jaksoja toisen hakukohteen kanssa (mm. metodiopetuksessa).

 Tärkeää maisteriopinnoissa, mutta myös työelämässä: 

– tutkimus- ja metodiosaaminen 

– englannin kielen osaaminen. STOS3013 suoritetaan englannin kielellä. 

Onnea hakuun!



Kevään 2022 yhteishaku: yleisiä huomioita

Sosiaalityön maisteriohjelma (2 v, YTM), JYU pääkampus
• Sama opetussuunnitelma myös Kokkolan 

yliopistokeskuksen
(KYC) sosiaalityön maisteriohjelmassa

Aloituspaikkamäärät
• JYU pääkampus: 20 aloituspaikkaa
• KYC: 30 aloituspaikkaa

Tutustu huolellisesti Hakeminen yhteishaussa –sivun ohjeisiin
• jyu.fi ->  Hakijalle -> Näin haet -> Hakeminen yhteishaussa
• mm. hakemuksen täyttäminen Opintopolku.fi –palvelussa, 

kielitaidon osoittaminen ja hakuliitteiden toimittaminen

Maisterivalintaa koskevat tiedustelut:

• humtdk@jyu.fi



Kevään 2022 yhteishaun aikataulu

Ajankohta Toimenpide

16.3. klo 8:00 − 30.3. klo 15.00 Hakemuksen täyttäminen Opintopolku.fi -
palvelussa (www.opintopolku.fi)

6.4. klo 15.00 mennessä Hakuliitteiden toimitus sähköisesti Opintopolku.fi -
palveluun. Hakuliitteinä toimitetaan
tutkintotodistus ja opintosuoritusote/otteet, ml. 
opintokokonaisuustodistus (JYU avoin yo)

viimeistään 8.7. Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan 
Opintopolku.fi -palvelussa

15.7. mennessä Opiskelupaikan vastaanotto

2.8. Varasijoilta hyväksyminen päättyy

elokuun alku (täsmentyy myöhemmin) Ilmoittautuminen yliopistoon

30.8. Sosiaalityön maisteriopintojen aloittaminen



Hakukelpoisuusvaatimukset

1. Aiempi tutkinto

2. Yliopistolliset sosiaalityön opinnot

▪ aineopinnot laajuus 35-60 op, JYU 40 op

▪ suoritettu ja kokonaisuutena arvioitu (arvosana), ei pelkkä 
listaus suoritetuista kursseista, kokonaisarvosana vähintään 
hyvä (3)

3. Suomen kieli

4. SORA, sosiaalityön koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön piiriin

5. (KYC lisäksi perustelukirje)



Valintamenettely

• Valinta tapahtuu ilman valintakoetta hakemuksen perusteella
• Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen pisteytyksen 

perusteella -> kokonaispistemäärä ratkaisee.

Maksimipistemäärä JYU pääkampus: 15 pistettä, KYC: 21 pistettä

10 Sosiaalityön aineopintojen arvosana. 
Aineopintokokonaisuus pisteytetään laskemalla 
opintosuoritusten arvosanoista painotettu 
keskiarvo kolmen desimaalin tarkkuudella x 2.

5 Aiempaan korkeakoulututkintoon sisältyneen 
opinnäytetyön tai sosiaalityön kandidaatin 
tutkielman arvosana. 

6 Vain KYC: perustelukirje

Huomioi yliopistollisen ja 
ammattikorkeakoulussa 
suoritetun 
korkeakoulututkinnon 
pisteytyserot. 

STOA7005 
Kandidaattiseminaari ja 
kandidaatintutkielma (10 
op) suorittamisesta 
saattaa olla mahdollista 
saada lisäpisteitä hakuun.



Opiskelijavalinnan tilastoja

JYU pääkampus, kevät 2021
• Aloituspaikkoja: 20
• Hakijoita: 318
• Pisteraja: 12,4 / 15
• Alin hyväksytty sosiaalityön 

aineopintojen keskiarvo: 4,2

KYC, kevät 2021
• Aloituspaikkoja: 20
• Hakijoita: 272
• Pisteraja: 18,25 / 21
• Alin hyväksytty sosiaalityön 

aineopintojen keskiarvo: 4,5



Hakeminen muihin yliopistoihin 

• Maisterihaun yhteisvalinnassa ovat keväällä 
2022 mukana seuraavat yliopistot: Jyväskylän 
yliopistosta sekä pääkampus että KYC, Lapin 
yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Turun 
yliopisto.

• Helsingin yliopistolla ja Tampereen yliopistolla 
on erilliset omat hakunsa, joita eivät tässä 
käsitellyt yksityiskohdat koske.

• Hakija voi hakea yhteisvalinnan yliopistoista 
enintään 1−6 hakukohteeseen ja asettaa ne 
keskenään ensisijaisuusjärjestykseen.



Jos tulet valituksi JYU:n humanistis-
yhteiskuntatieteiden tiedekunnan maisteriohjelmaan

✓ Seuraa viestintää

• sähköposti ensisijainen, verkkosivut esim. JYU sosiaalityön oma sivu ja YFI-
laitoksen sivu uusille opiskelijoille

• tarkista myös roskapostikansiosi

✓ Heinäkuun alusta elokuun puoleenväliin saakka opintohallinto jaopetushenkilöstö 
lomalla 

• opiskelupaikan vastaanoton ja ilmoittautumisen lisäksi muita 
yhteydenottojatänä aikana ei  kannata tehdä

✓ Opinnot alkavat elo-syyskuun vaihteessa kaikille pakollisilla infoilla

• mm. AHOTointi, opetusohjelma, maisteritutkielmainfo

✓ OPS2020-23: https://opinto-opas.jyu.fi/2020/fi/tutkintoohjelma/stoma2020/

• kurssien kuvaukset ja suoritustapatiedot



Täydentävät opinnot valituksi tulleille

 Aiemmin suoritetuista opinnoistariippuen sosiaalityön maisteriohjelmaan
valituksi tulleelle voidaan määritellä suoritettavaksi täydentävinä opintoina
sosiaalityön perus- ja aineopintoja

– Esim. puutteelliset perus- tai aineopinnot vrt tutkinto-ohjelman
opiskelija

– Esim. STOA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op) 
ja STOA2006 Sosiaalityön käytännöt II (10op)

 Ja muita yliopistojen määrittelemiä opintoja

– Esim. Y/AMK-pohjaisille tieteen teoriaa ja akateemista
englantia

 Osan täydentävistä opinnoistavoi suorittaa jo etukäteen JYU avoimessa
yliopistossa, mutta jaksot voi suorittaa myös opiskelijavalinnan jälkeen
tiedekunnan opetuksessa.



Sosiaalityön maisteriopintojen opiskelutavat

 JYU pääkampuksen opetus pääsääntöisesti arkisin virka-
aikaan ja painotus lähiopetuksessa (koronan
poikkeustilanne)

 Läsnäololinjaus https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/o
ppiaineet/sosiaalityo/lasnaolo-sosiaalityon-
kursseilla.pdf käytössä

 SOSNET-verkko-opetuksella voi korvata
osittain lähiopetusjaksoja, mutta jokainen opiskelee
myös kampuksella (esim. infot, seminaarit, lähipäivät, 
etentit)

 JYU pääkampuksen ja JYU KYC sosiaalityön
maisteriohjelmien välillä ei sisäistä vaihtoa



Sosiaalityön opinnot JYU avoimessa yliopistossa 

1. sosiaalityön perusopinnot (25 op) 

2. sosiaalityön aineopinnot (40 op)

 Jos olet suorittanut sosionomin (AMK) tutkinnon, saat hyväksiluettua 15 op
sosiaalityön perusopinnoista ja 10 op sosiaalityön aineopinnoista.

 Perus- ja aineopinnot voit suorittaa pääosin etä- ja verkko-opintoina, 
poikkeuksena:

– STOP1006 Sosiaalityön käytännöt I (5 op)

– STOA2005 Asiakastyön taidot sosiaalityössä (5 op) ja

STOA250 Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien 
tutkimusharjoitukset (5 op)

 STOA7005 Kandidaattiseminaari- ja kandidaatintutkielma (10 op) on 
mahdollista tehdä ylimääräisenä opintojaksona.

avoin.jyu.fi -> Opinnot -> 
Opinto-opas -> Sosiaalityö



Kuvan sijainti: Opinto-opas -> Sosiaalityö -> Näin aloitan opintoni



Huomioita kevään 2022 
yhteishakuun tähtääville

✓ Opintokokonaisuustodistus valmiiksi suoritetusta sosiaalityön 
aineopintokokonaisuudesta tulee toimittaa Opintopolku.fi -palveluun 
6.4.2022 klo 15.00 mennessä. 

✓ Aikatauluta opintosi siten, että aikaa jää opettajille opintosuoritustesi 
arviointiin ja sinulle itsellesi opintokokonaisuustodistuksen tilaamiseen 
ja sen toimittamiseen Opintopolku.fi –palveluun.

✓ Opintokokonaisuustodistuksen tilaaminen

• HelpJYU (help.jyu.fi) -> Avoimen yliopiston lomakkeet ja 
todistukset –lomake

• Toimitus postitse ja pyydettäessä myös sähköisesti 2-3 viikon 
kuluessa tilauksesta.

• Jos asiallasi on kiire, ota yhteyttä puhelimitse (p. 040 576 7760). 



Alumnipuheenvuoro

Vammaispalvelujohtaja, Viitasaaren kaupunki, YTM (JYU)

Saila Kainulainen



✓Miksi valitsit JYU 
avoimen yliopiston 
sosiaalityön opinnot ja 
millaista niiden 
opiskelu oli?

✓Mistä ”kipinä” 
tutkinto-opiskeluun 
syttyi?



✓ Millaista opiskelu humanistis-
yhteiskuntatieteellisessä

tiedekunnassa oli?

✓ Miten tutkinto-opiskelu eroaa 
opintojen suorittamisesta 
avoimessa yliopistossa?



✓ Minkälaisten asioiden 
parissa nyt työskentelet?

✓ Minkälaiset valmiudet 
koulutuksesi antoi 
työelämään? Vaikuttivatko 
opinnot ja valmistuminen 
työnkuvaasi?



Kysymyksiä & keskustelua

Tilaisuuden tallenne ja materiaali tullaan lisäämään Opinnot JYU:n sosiaalityön maisteriohjelmiin 
tähtääville –verkkosivulle: www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/sosiaalityo/maisteriohjelmat


