
20.10.2011 - Sosionomiopintojen korvaavuuskäytännöt vaihtelevat yliopistoittain 

Sosionomitutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden määrä yliopistoissa on kasvanut vuosi vuodelta. Tämän 

vuoksi sosionomitutkinnosta saatavien korvaavuuksien saaminen osana yliopiston sosiaalialan opintoja on 

huomiota vaativa kysymys. Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry haluaa herättää yliopistojen 

henkilökunnan pohtimaan yliopistoittain vaihtelevia korvaavuuskäytäntöjään, sillä erilaiset 

käytännöt heikentävät sosionomitutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tasa-arvoista kohtelua. Vaihtelevat 

käytännöt saattavat vaikuttaa myös sosiaalialan yliopisto-opintoihin hakeutuvien yliopistovalintaan, sillä 

sosionomitutkinnosta halutaan saada kaikki hyöty irti. 

Kysymys on huomion arvoinen myös siksi, että Suomi on sitoutunut Bolognan sopimukseen, jossa 

pyrkimyksenä on ollut luoda kolmiportainen koulutussysteemi, jossa joustavasti siirrytään tasolta toiselle. 

Ensimmäisen tason muodostaa alempi korkeakoulututkinto, toisen ylempi korkeakoulututkinto ja viimeisen 

tason tohtorin tutkinto. Kolmiportainen tutkintorakenne on saatu rakennettua, mutta sen täysi hyödyntäminen 

on vielä utopiaa, etenkin kun halutaan siirtyä opiskelemaan ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen yliopistoon. 

Myönteisenä kehityksenä TaSO ry pitää sitä, että korvaavuuskäytännöt yliopistojen sisällä ovat vakiintuneet, 

sillä aikaisempina vuosina korvaavuuksista on sovittu opiskelijakohtaisesti käytäntöjen vaihdellessa 

yliopistossa vuosittain. Nykyisin sosionomiopintojen hyväksi lukemisesta on myös löydettävissä tietoa 

yliopistojen Internet-sivuilla, joka osoittaa, että sosionomitutkinnon suorittaneitayliopisto-opiskelijoita pyritään 

kohtelemaan tasa-arvoisemmin. Korvaavuuskäytäntöihin on myös tärkeä päästä tutustumaan jo yliopistoihin 

hakiessa. 

Vaikka yliopistojen sisällä sosionomiopintojen korvaavuuskäytännöt ovat vähitellen vakiintuneet, eri 

yliopistojen välillä on edelleen suurta vaihtelua sen suhteen, mitä opintoja ja kuinka paljon 

sosionomitutkinnon suorittanut voi opinnoillaan korvata. Esimerkiksi Turun yliopistossa sosiaalipolitiikan ja 

sosiaalityön pääaineopiskelijat, joilla on sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto, saavat korvaavuuden 

sosiaalityön/ sosiaalipolitiikan perusopinnoista (25op). Helsingin yliopistossa sosiaalityötä opiskelevalla on 

mahdollisuus aiemmin suoritetulla sosionomitutkinnolla saada korvattua 15 opintopistettä perusopinnoista ja 

12 opintopistettä aineopinnoista. Tampereella sosiaalialanammattikorkeakoulututkinnolla voi korvata 

sosiaalityön perusopintoja 19 opintopisteen ja aineopintoja 5 opintopisteen verran. 

TaSO ry:n mielestä yliopistoissa tulisi sopia yhteinen linja sosionomiopintojen hyväksilukemisesta. Lisäksi 

keskustelua tulisi käydä siitä, onko noin 25 opintopistettä tarpeeksi suuri hyöty aikaisemmasta 

sosionomitutkinnosta. Sosionomitutkinto on jokaisessa ammattikorkeakoulussa laajuudeltaan 

210opintopistettä, jonka vuoksi jokainen sosionomitutkinnon suorittanut ansaitsee saada aikaisemmasta 

tutkinnostaan yhtäläisen ja riittävän edun aloittaessaan opinnot yliopistossa.  

TaSO ry:n hallitus 

______________________________________________________________________________________ 

Akavalainen Talentian sosiaalialan korkeakoulutettujen opiskelijajärjestö TaSO ry työskentelee 4000 

opiskelijajäsenen edunvalvojana laadukkaan koulutuksen edistämiseksi ja alan arvostuksen kohottamiseksi. 

 
Lisätietoja: 
TaSO ry puheenjohtaja 
050 4354399 

 


