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Sosiaalityön käytäntötutkimus (K5) – OHJAAMINEN, TUKI JA SOPIMINEN 
 
Sosiaalityön käytäntötutkimus (15 op) 
Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen sosiaalityön maisteriopintoihin kuuluu pakollisena opintojakso Sosiaalityön käy-
täntötutkimus (K5). Opintojakson tavoitteena on luoda valmiuksia tutkia ja kehittää työkäytäntöjä sosiaalityössä. Tavoitteena on, 
että opiskelija perehtyy sosiaalityön käytäntötutkimukseen ja ammattikäytäntöjen kehittämiseen. Opintojakso koostuu kolmesta 
toisiinsa nivoutuvasta kurssista: 1) sosiaalityön käytäntötutkimuksen teoria, 2) sosiaalityön käytäntöjen tutkiminen ja 3) sosiaali-
työn käytäntötutkimuksen seminaarit. Opintojakson suoritettuaan, opiskelija  

- osaa suunnitella ja toteuttaa sekä raportoida sosiaalityön käytäntötutkimuksen, johon liittyy tutkimussuunnitelman laati-
minen ja sen mukainen työskentely yhteistyössä sosiaalialan työyhteisön kanssa. 

- pystyy käymään keskusteluja tutkimuksensa kohteena olevasta ilmiöstä. 
- osaa arvioida tutkimuksensa avulla sosiaalityön ammattikäytäntöjen kehittämisen tarpeita ja mahdollisuuksia. 
- saa perustaidot yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen asiakastyön kehittämisessä. 
- on harjoitellut dialogista työorientaatiota ja pystyy hyödyntämään sitä omassa ammatillisessa toiminnassaan. 

Käytäntöjaksosta sopiminen 
Opiskelija ja käytäntötutkimuspaikka allekirjoittavat sopimuksen käytäntötutkimuksen tekemiseksi. Sopimuksessa todetaan käy-
täntötutkimuksen aihe sekä ajanjakso, jolloin opiskelija työskentelee työyhteisössä ja työpanoksesta mahdollisesti maksettava 
korvaus. Sopimukseen on tärkeää nimetä vastuuhenkilö työpaikalla. Allekirjoitettu sopimuksen kopio lähetetään tiedoksi yliopis-
tolle. Sopimuslomake on tämän tekstin lopussa. 
 
Käytäntötutkimuksen suunnittelu ja tekeminen  
Opiskelija laatii ennen käytännön tutkimusvaihetta yhteistyössä työpaikan kanssa tutkimussuunnitelman sosiaalityön käytäntötut-
kimuksestaan. Tutkimussuunnitelmaan opiskelija saa ohjausta ja tukea luentosarjasta sekä käytäntötutkimuksesta vastaavilta 
yliopiston opettajilta. Tutkimussuunnitelma tulee olla hyväksytty ennen käytännön työskentelyjaksoa. Jokainen kunta/kaupunki on 
luonut omat käytäntönsä tutkimuslupaprosesseille. Työpaikan on tärkeää olla tietoinen tutkimusluvan myöntämisen aikatauluista 
ja ehdoista tutkimusta suunniteltaessa yhdessä opiskelijan kanssa. Suunnitelmaa tehtäessä on syytä huomioida, ettei esimerkiksi 
tutkimuslupien hakeminen viivästytä aineiston keräämistä kohtuuttomasti. 
 
Kahden kuukauden kenttävaiheen aikana opiskelija kerää suunnitelmansa mukaisesti käytäntötutkimuksensa aineiston ja analy-
soi sitä.  
 
Työyhteisön osana työskentely 
Työpaikan tehtävänä on tarjota tutkimusmyönteinen ja osallistuva ilmapiiri, tukea opiskelijaa tutkimuksen tekemisessä sekä käy-
täntötutkimuksen aineiston keräämisessä. Opiskelija saattaa myös tarvita työnohjauksellista tukea aineistonkeruuvaiheessa esi-
merkiksi haasteellisten asiakaskohtaamisten purkamisessa ja tämä on työyhteisön tehtävä. Tutkimuksen tekemisessä opiskeli-
jalta edellytetään itsenäisyyttä ja asiantuntijan roolin ottamista, mutta on tärkeää, että opiskelija voi kokea kuuluvansa osaksi 
työyhteisöä.   
 
Opiskelija voi tehdä käytäntötutkimuksensa myös omalla työpaikallaan. Tämä edellyttää erityisesti keskustelua työyhteisössä 
opintojakson tarkoituksesta ja työskentelymahdollisuuksien luomisesta perustyöstä irrottautumiseksi.  
 
Tutkimuksen ohjaaminen 
Yliopisto vastaa käytäntötutkimuksen ohjauksesta.  Toki, jos työyhteisössä on tutkimusosaamista, se on hienoa ja hyödyllistä, 
mutta se ei ole edellytys käytäntötutkimuspaikalle. Tässä käytäntöjaksossa ei vastuutyöntekijältä vaadita käytännönopettajakou-
lutusta.  
 
Opintojaksoon sisältyy myös opiskelijoiden vertaisryhmätapaamisia (yht. 10 tuntia). Vertaisryhmien tarkoitus on tarjota opiskeli-
joille tukea oman käytäntötutkimuksen tekemiseen ja tutkimusprosessin eteenpäinviemiseen. Vertaisryhmässä voi pohtia mah-
dollisia pulmia tai käytännössä eteen tulevia hankaluuksia ja ennakoida niitä.  
 
Lisätietoja: Aino Kääriäinen (aino.kaariainen(at)helsinki.fi)  
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SOPIMUS KÄYTÄNTÖTUTKIMUSJAKSOSTA OPISKELIJAN JA TYÖPAIKAN VÄLILLÄ 
 

1. Opintojakson tavoite 

 
Opintojakson tavoitteena on tarjota opiskelijalle omakohtainen kokemus tutkivana ja kehit-
tävänä sosiaalityöntekijänä toimimisesta. Opintojakson aikana opiskelija toteuttaa yhteis-
työssä työyhteisön kanssa käytäntötutkimuksen aineistonkeruuvaiheen ja analysoi aineis-
toaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija  

- osaa käydä käytäntötutkimukseen liittyviä keskusteluja työyhteisössä sekä am-
mattilaisten että asiakkaiden kanssa. 

- osaa yhteistyössä työyhteisön kanssa kerätä tutkimuksensa aineiston. 
- osaa huomioida eettiset näkökulmat tutkimusaineistonsa keräämisessä ja analy-

soimisessa. 
- tunnistaa käytäntötutkimuksen ominaispiirteet ja osaa soveltaa niitä. 

 
2. Käytäntötutkimuksen 

aihe 

 

  

 
 
 
 
 

3. Ajanjakso, jolloin tut-
kimusta tehdään työ-
yhteisössä 

 

 
 
 
 

4. Työpanoksen korvaa-
minen 

 

 
 
 
 

5. Työpaikan yhteyshen-
kilö ja -tiedot 

 
 
 

(työpaikka, yhteyshenkilön nimi, virka-asema, s-posti, puhelin) 

 
 
 
 
 
 

6. Opiskelijan yhteystie-
dot 

 

(nimi, s-posti, puhelin) 

 
 
 
 
 

7. Päiväys  

8. Allekirjoitukset Opiskelija 

 
 
 
Työpaikan edustaja 

 
 
Nimen selvennys 

9. Tiedoksi  
(lähetä kopio lomakkeesta) 
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