
STY.101 Sosiaalityön perusteet, 
5 op (1. vuoden syksy)

STY.102 Elämänkulku, paikka ja
sosiaalityö, 5 op
(1. vuosi)

STY.103 Käytäntö 1: 
Sosiaalityön arvot, etiikka ja 
vapaaehtoistyö, 5 op (1. vuoden 
syksy)

STY.101 Sosiaalityön perusteet, 
5
op

STY.102 Elämänkulku, paikka ja
sosiaalityö, 5 op
(1. vuosi)

STY.103 Käytäntö 1: 
Sosiaalityön arvot, etiikka ja 
vapaaehtoistyö, 5 op (1. vuoden 
syksy)

STY.102 Elämänkulku, paikka ja
sosiaalityö, 5 op
(1. vuosi)

STY.105 Sosiaalityö maapallolla 
– Paikallisuus, ylirajaisuus ja
yhteisöllisyys sosiaalityössä, 5 op
(1. vuoden kevät)

STY.201 Tieteellinen tieto ja
kirjoittaminen sosiaalityössä
5 op (1. vuoden kevät)

STY.102 Elämänkulku, paikka ja
sosiaalityö, 5 op
(1. vuosi)

STY.104 Sosiaali- ja
terveyspalvelujen ja
kuntoutuksen
toimintaympäristö, 5 op (1.
vuosi)

STY.105 Sosiaalityö maapallolla 
– Paikallisuus, ylirajaisuus ja
yhteisöllisyys sosiaalityössä, 5 op
(1. vuoden kevät)

STY.201 Tieteellinen tieto ja
kirjoittaminen sosiaalityössä
5 op (1. vuoden kevät)

Ohjeellinen suositus opintojen ajoittamisesta
Sosiaalityön kandidaattiohjelma, Tampere 2021-2024

1.vuosi 1. periodi (syksy) 2.periodi (syksy) 3.periodi (kevät) 4.periodi (kevät)
PERUS- JA
AINEOPINNOT

ASIANTUNTIJATAI-
TOJEN PERUSTEET

Pakollisten opintojaksojen
(15 op) lisäksi valitaan yksi
5 op:n opintojakso
kolmesta valinnaisesta
jaksosta FILP04 Etiikka ja
yhteiskuntafilosofia,
YKTM01 Yhdenvertaisuus ja
sukupuolten tasa-arvo
yhteiskunnassa ja HIST01
Johdatus
yhteiskuntahistoriaan

KEKE.100 Ihminen ratkaisee, 5 
op (1. vuoden syksy)

DATA.STAT.110 Tilastotieteen
johdantokurssi, 5 op (1. vuoden
syksy)

FIL.FIA.004 Etiikka ja
yhteiskuntafilosofia I, 5 op (1.
vuosi) Valinnainen

YKT.103 Empiirinen
yhteiskuntatutkimus, 5 op (1.
vuoden syksy)

FIL.FIA.004 Etiikka ja
yhteiskuntafilosofia I, 5 op (1.
vuosi) Valinnainen

YKT.010 Yhdenvertaisuus ja
sukupuolten tasa-arvo
yhteiskunnassa, 5 op (1. vuoden
syksy) Valinnainen

HIS.100 Johdatus
yhteiskuntahistoriaan, 5 op (1.
vuosi) Valinnainen

FIL.FIA.004 Etiikka ja
yhteiskuntafilosofia I, 5 op (1.
vuosi) Valinnainen



STY.202 Sosiaali- ja
terveysoikeus, 5 op (2. vuoden
syksy)

STY.204 Sosiaalihuollon
hallinto ja johtaminen, 5 op (2.
vuosi)

STY.205 Asiakastyön teoriat ja
menetelmät, 5 op

STY.206 Käytäntö 2:
Asiakastyön käytäntö, 15 op
(2. vuosi)

STY.203 Sosiaaliset oikeudet sosiaalihuollossa, 5 op
(2. vuoden kevät)

STY.204 Sosiaalihuollon hallinto ja johtaminen, 5 
op (2. vuosi)

STY.206 Käytäntö 2: Asiakastyön käytäntö, 15 op 
(2. vuosi)

STY.204 
Sosiaalihuollon
hallinto ja johtaminen,
5 op (2. vuosi)

STY.206 Käytäntö 2:
Asiakastyön käytäntö,
15 op (2. vuosi)

2.vuosi 1. periodi (syksy) 2.periodi (syksy) 3.periodi (kevät) 4.periodi (kevät)
AINEOPINNOT STY.202 Sosiaali- ja

terveysoikeus, 5 op (2.
vuoden syksy)

STY.204 Sosiaalihuollon
hallinto ja johtaminen, 5 op
(2. vuosi)

STY.206 Käytäntö 2:
Asiakastyön käytäntö, 15 op
(2. vuosi)

KIELI- JA
VIESTINTÄOPINNOT

LANG.RUO.001 Ruotsia työelämään, 3 op (2.vuoden aikana)

Puheviestinnän opintojakso, 2 op (1., 2. tai 3. opintovuoden aikana)

OPISKELUVALMIUDET SOC.001 Orientoivat opinnot ja
HOPS, 2 op (HOPS-keskustelut
kevätlukukaudella)

COMP.CS.011 -- COMP.CS.015 
Digitaaliset yleistaidot, 3 op

COMP.CS.011 - COMP.CS.015
Digitaaliset yleistaidot, 3 op       COMP.CS.011 - COMP.CS.015
                                                                                                                                  Digitaaliset yleistaidot	      

KIELI- JA
VIESTINTÄOPINNOT

LANG.001 Monikielinen johdanto (1. syksyn aikana)
Vieraan kielen opintojakso, 4 op (1.vuoden aikana)
Puheviestinnän opintojakso, 2 op (1., 2. tai 3. vuoden aikana)
Valinnainen opintojakso, 2-4 op (1., 2. tai 3. opintovuoden aikana)

VAPAASTI
VALITTAVAT
OPINNOT

Tutkinnon vapaasti valittavia opintoja (yhteensä vähintään 55 op) on mahdollista valita esimerkiksi oman tiedekunnan eri teema-alueista sekä
oman tai muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamista vapaasti valittavista opinnoista. Vapaasti valittavista opinnoista korkeintaan 20 op voi olla
oman tutkinto-ohjelman opintoja. Oman tutkinto-ohjelman vapaasti valittavia opintoja suositellaan suoritettavaksi kuitenkin vähintään 10 op.
Valinnaisiin opintoihin sisältyy vähintään yksi muun kuin oman tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukainen opintokokonaisuus,
teemaopintokokonaisuus tai erillinen kokonaisuus, jonka laajuus on vähintään 20 op.



Valinnainen opintojakso, 2-4 op (1., 2. tai 3. opintovuoden aikana)
VAPAASTI
VALITTAVAT
OPINNOT

55 opintopistettä, joista korkeintaan 20 op voi olla oman tutkinto-ohjelman opintoja. Seuraavat jaksot voivat kuulua vapaasti valittaviin
opintoihin:
STY.210 Addiktiot, yksilö ja yhteiskunta, 5 op
STY.211 Lapset ja lastensuojelu, 5 op
STY.212 Terveys, hyvinvointi ja sosiaalityö, 5 op
STY.213 Vanhuus ja gerontologinen sosiaalityö, 5 op
(2. ja 3.opintovuoden aikana)

STY.207 Laadulliset
tutkimusmenetelmät, 5 op (3.
vuoden kevät)

STY.209 
Kandidaatintutkielma, 10 op 
(3. vuosi)

STY.207 Laadulliset
tutkimusmenetelmät, 5 op (3.
vuoden kevät)

STY.209 
Kandidaatintutkielma, 10 op 
(3. vuosi)

3.vuosi 1. periodi (syksy) 2.periodi (syksy) 3.periodi (kevät) 4.periodi (kevät)
AINEOPINNOT STY.208 Määrälliset tutkimusmenetelmät, 5 op

(3. vuoden syksy)

STY.209 Kandidaatintutkielma, 10 op (3. vuosi)

KIELI- JA
VIESTINTÄOPINNOT

LANG.TIE.001 Akateeminen kirjoittaminen, 3 op (3. vuoden 
aikana)
Puheviestinnän opintojakso 2 op (1., 2. tai 3. vuoden aikana)
Valinnainen opintojakso, 2-4 op (1., 2. tai 3. vuoden aikana)

VAPAASTI
VALITTAVAT
OPINNOT

55 opintopistettä, joista korkeintaan 20 op voi olla oman tutkinto-ohjelman opintoja. Seuraavat jaksot voivat kuulua vapaasti valittaviin
opintoihin:
STY.210 Addiktiot, yksilö ja yhteiskunta, 5 op
STY.211 Lapset ja lastensuojelu, 5 op
STY.212 Terveys, hyvinvointi ja sosiaalityö, 5 op
STY.213 Vanhuus ja gerontologinen sosiaalityö, 5 op
(2. ja 3.opintovuoden aikana)


