
Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I (25 op), lukuvuosi 2017-2018 
Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus (5 op) 
Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä (5 op) 
Sosiaaliset maailmat (5 op) 
Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä (5 op) 
Väestötieteen johdanto (5 op) tai 
Kriminologia (5 op) 
 
Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus (5 op) 
 
Opintojakson osaamistavoitteet 
Opintojakson käytyään opiskelija on tutustunut sosiaalipsykologiaan tieteenalana. Hän hahmottaa 
sen eri tapoja lähestyä tutkittavia ilmiöitä, menetelmällisen rikkauden sekä sovellusarvon 
yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa. 
 
Suoritustapa: Verkkokurssi (luentotallenteet, tallenteisiin liittyviä monivalintatenttejä, 
verkkotehtäviä pienryhmissä)  
 
Ajankohta: Syksyn kurssi 4.9.-22.10.17,  ja kevään kurssi 15.1.-4.3.18. 
 
Opintojakson sisältö 
Opintojaksolla perehdytään sosiaalipsykologian historiaan ja luoteeseen tieteenä sekä sen 
tyypillisimpiin tutkimusasetelmiin ja menetelmiin. Opiskelija tutustuu sosiaalipsykologisessa 
tutkimuksessa käytettäviin keskeisiin käsitteisiin, sellaisiin kuin sosiaaliset kognitiot, emootiot, 
asenteet ja identiteetti, sekä oppii hahmottamaan tutkimuksen eri lähestymistapoja ja niihin 
kytkeytyviä tutkimuskysymyksiä. Lisäksi opiskelija tulee harjoittelemaan sosiaalipsykologisen 
tutkimuksen soveltamista käytännön elämän ongelmien ratkaisussa samalla pohtien tutkimukseen 
ja tutkimustiedon soveltamiseen sisältyviä eettisiä kysymyksiä. 
 
Kirjallisuus 
Helkama, K. E., Myllyniemi, R. M., Liebkind-Ormala, K. R., Ruusuvuori, J., Lönnqvist, J-E., 
Hankonen, N. E., Mähönen, T. A. E., Jasinskaja-Lahti, I. & Lipponen, J. M. T. (2015). Johdatus 
sosiaalipsykologiaan. 2. uudistettu painos. Helsinki: Edita. 
 
Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä (5 op) 
 
Opintojakson osaamistavoitteet 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa paikantaa sosiaalityön tieteenalana, kansallisena ja 
kansainvälisenä käytäntönä sekä hahmottaa sosiaalityön yhteydet muihin yhteiskuntatieteisiin. 
Opiskelija tietää sosiaalityön peruskäsitteet ja oppihistorialliset lähtökohdat sekä tunnistaa 
sosiaalityön keskeiset tutkimusalueet. Opiskelija tietää ammattieettiset periaatteet ja hänellä on 
perustiedot ammatti-identiteetin rakentamiselle sekä sosiaalisten ongelmien ymmärtämiselle. 
 
Suoritustapa: Verkkokurssi: Luentotallenteita, oppimispäiväkirja ja verkkotentti 
 
Ajankohta: syksyn kurssi 30.10.-22.12.2017, kevään kurssi 9.3.-3.5.2018 
 
Opintojakson sisältö 
Opintojaksolla perehdytään sosiaalityön oppihistoriaan ja tiedeperustaan sekä tarkastellaan 
sosiaalityötä ammatillisena vuorovaikutustyönä. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan sosiaalityön 
arvoihin ja eettisiin periaatteisiin sekä asiakkaiden että ammattilaisten näkökulmista. Opintojaksolla 
tutustutaan sosiaalityöhön tieteenalana ja luodaan katsaus sen keskeisiin tutkimusalueisiin. 
 
 
 



Kirjallisuus 
Ife J (2012): Human Rights and Social Work: Towards Rights-Based Practice. 
Juhila K. (2006): Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Tampere: Vastapaino. 
Haverinen R., Kuronen M. & Pösö T. (toim.) (2014) Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus. Tampere: 
Vastapaino. 
Oheiskirjallisuus 
Kananoja A., Lähteinen M. ja Marjamäki P. (2017) Sosiaalityön käsikirja, 4. uudistettu laitos. 
Törrönen M. ym. (toim.) (2016): Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus 
 
Sosiaaliset maailmat (5 op) 
 
Opintojakson osaamistavoitteet 
Opintojakson suoritettuaan opiskelijaa osaa tarkastella sosiologiaa tieteenalana sekä on tutustunut 
sosiologiseen ajattelutapaan, peruskäsitteisiin ja keskeisiin suuntauksiin. Opiskelija oppii 
tunnistamaan sosiologian peruskäsitteet ja lähestymistavat ja ymmärtää, miten niitä sovelletaan 
globaalin nykymaailman ilmiöiden tarkasteluun. 
 
Suoritustapa: Verkkokurssi: Lähiopetusta kaksi iltaa Helsingin yliopiston tiloissa keskustakampuksella 
(luennot myös tallennetaan), luentotallenteita, monivalintatehtäviä, pieniä kirjallisia tehtäviä sekä tentti, 

jossa suoritetaan luennot ja kirja. 
 
Ajankohta: syksyn kurssi 4.9.-29.10.2017, kevään kurssi 15.1.-4.3.2018 
 
Opintojakson sisältö 
Opintojakso antaa yleiskatsauksen sosiologiaan tieteenalana ja ajattelutapana sekä esittelee 
sosiologia peruskäsitteet. 
Opintojaksolla käsitellään joitakin keskeisiä sosiologian teorioita koskien sosiaalisia rakenteita, 
sosiaalista toimintaa ja sosiaalista vuorovaikutusta. Tutustutaan sosiaalisia ilmiöitä koskevaan 
tutkimukseen kohdentuen mm. kulttuuriin, merkkeihin, medioihin, sosiaalisiin merkityksiin, 
talouteen, 
tieteeseen ja teknologiaan. Opintojaksolla avataan toiminnan ja prosessien historiallista merkitystä; 
esitellään sosiologian kuvia yhteiskunnallisesta kehityksestä. Lopuksi esitellään sosiologisia 
aikalaisanalyysejä. 
 
Kirjallisuus 
Aro, Jari, Jokivuori, Pertti (2010): Klassinen sosiologia ja moderni maailma. Helsinki: WSOYpro. 
ISBN: 978-951-0-35263-2 (nid.). Teos löytyy myös e-kirjana. 
 
 
Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä (5 op) 
 
Opintojakson osaamistavoitteet 
Opiskelija osaa kuvata yhteiskuntapolitiikan osa-alueet, sosiaalipolitiikan peruskäsitteet ja jäsentää 
hyvinvointivaltioiden toimintaa. Opiskelija tunnistaa sosiaalipolitiikan keskeisimpiä järjestelmiä ja 
niiden tavoitteita. Opiskelija osaa soveltaa käsitteistöä politiikan tulkitsemiseen. 
 
Suoritustapa: Verkkokurssi (luentotallenteet, verkkokeskustelut ja luentopäiväkirja) 
 
Ajankohta: Syksyn kurssi 6.11.-17.12.17 ja kevään kurssi 12.3.-29.4.18. 
 
Opintojakson sisältö 
Opintojakso antaa yleiskatsauksen sosiaalipolitikan ja yhteiskuntapolitiikan tieteenalaan ja niiden 
peruskäsitteisiin ja keskeisiin suuntauksiin. Opintojaksolla käsitellään hyvinvointivaltion toimintaa 
sekä erilaisten politiikkasektoreiden toimintaa käsitteellisesti ja historian kautta esimerkiksi 
eläkepolitiikkaa ja perhepolitiikkaa tarkastellen. 



 
Kirjallisuus 
Niemelä, Mikko (toim.): Eurooppalaiset elinolot. Teemakirja. Helsinki: Kela, 2014 
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/45396 
Saari, Taipale, Kainulainen (toim.): Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita. 
Diakoniaammattikorkeakoulu, 
2013. 
http://www.diak.fi/tyoelama/Julkaisut/Sivut/A-tutkimuksia.aspx 
 
 
Väestötieteen johdanto (5 op) 

 

Opintojakson osaamistavoitteet 
Opiskelija oppii keskeisimmät väestönmuutoskomponentit ja niiden kehityksen Suomessa osana 
maailmanlaajuista kehitystä. Hän tuntee keskeisimmät väestötieteelliset teoriat, 
väestönmuutoskomponentteihin vaikuttavat tekijät sekä väestötieteellisessä kuvaamisessa käytetyt 
tunnusluvut. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan itsenäisesti väestötieteellistä 
kirjallisuutta ja arvioimaan kriittisesti väestöilmiöitä koskevaa mediatietoa. 
 
Suoritustapa: Verkkokurssi: Teemakeskustelu, itseopiskelutehtävät (monivalintatehtäviä oman 
oppimisen tukena) ja 3 esseetä 
 
 
Ajankohta: 30.10.-22.12.2017 
 
Opintojakson sisältö 
Opintojaksolla perehdytään väestönmuutoskomponentteihin ja niiden kehitykseen Suomessa 
osana maailmanlaajuista kehitystä. Opintojaksolla perehdytään keskeisimpiin väestötieteellisiin 
teorioihin, väestönmuutoskomponentteihin vaikuttaviin tekijöihin sekä väestötieteellisessä 
kuvaamisessa käytettyihin tunnuslukuihin. Opintojaksolla avataan näkökulmia väestöilmiöitä 
koskevaan mediatietoon. 
 
Kirjallisuus 
Opintojaksolla annettava oheiskirjallisuus. 
 
 
Kriminologia (5 op) 
 
Opintojakson osaamistavoitteet 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot kriminologian tieteenalaidentiteetistä, 
historiasta, tutkimuskohteista ja kysymyksenasetteluista, koskien sekä rikoskäyttäytymisen että 
sosiaalisen kontrollin tutkimusta. Opiskelija tietää kriminologisen tutkimuksen aineistoperustan ja 
alan metodologiset erityispiirteet. Hän ymmärtää keskeisten kriminologisten teorioiden 
peruspiirteet. 
 
Opintojakson sisältö:  
Kurssilla kuvataan rikollisuuden rooli modernissa yhteiskunnassa ja sitä koskevissa 
aikakausiteorioissa, piilorikollisuuden ongelma ja rikoskäyttäytymisen kvantitatiivisen mittaamisen 
perusteet, rikollisuuskehitys, henkirikollisuus erityiskysymyksenä ja rikosalttiutta selittävät 
kriminologiset teoriat. Lisäksi tarkastellaan rikoksentorjuntaa, kriminaalipolitiikkaa ja 
vaikuttavuustutkimusta. Kurssi antaa valmiudet rikollisuuskehityksen kriittiseen ja objektiiviseen 
arviointiin, laaja-alaiseen ymmärrykseen rikollisuuden syistä ja rikollisuuskontrollista 
yhteiskunnallisessa kontekstissa.  
 



Suoritustapa: Luennot + tentti 
 
Ajankohta: Lähiopetus, ti 16.1.-6.2.18 ja ti 20.2.-27.3.18 klo 17-18.30. Tentit: ke 4.3.18 klo 17-
18.30, uusinta ke 9.5.18 klo 17-18.30. 
 
Kirjallisuus: Suoritukseen kuuluu pakollisena oppikirja, joka tentitään opetuksen yhteydessä: 
Kivivuori ym. (2018): Kriminologia. Jakson tenttikirja ilmestyy 2018 alkuvuodesta. 


