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Sosiologia

Sosiologia kuuluu ns. perusyhteiskuntatie-
teisiin, jonka tutkimusala määritellään hy-
vin laajasti, kattaen kaiken inhimillisen toi-
minnan alkaen yksilöiden keskinäisestä vuo-
rovaikutuksesta päätyen kokonaisiin yhteis-
kuntiin. Näin ollen sosiologisen tiedon mer-
kitys ulottuu laajasti kaikille yhteiskunta- ja 
kulttuurielämän alueille. 

Sosiologinen tutkimus kohdistuu sosiaali-
seen toimintaan, siitä muodostuviin sosiaali-
siin järjestelmiin ja niiden välisiin suhteisiin. 
Sosiologit osallistuvat myös yhteiskunnalli-
seen keskusteluun ja sillä voidaan nähdä ole-
van yhteiskuntakriittinen tehtävä: sosiologi-
nen tutkimus käsittelee tyypillisesti myös yh-
teiskunnassa esiintyviä epäkohtia ja ristirii-
toja. 

Sosiologian opetus ja tutkimus pyrkii toisaal-
ta selittämään ja toisaalta ymmärtämään yh-
teiskunnassa esiintyviä rakenteita ja toimin-
taa teoreettisella ja empiirisellä tasolla. Vaa-
san yliopiston sosiologian opetuksessa pai-
nottuvat vahvan teoreettis-metodologisen 
ymmärryksen kehittämisen lisäksi erityises-
ti organisaatiososiologian alueelle sijoittuvat 
kysymykset. Tämän vuoksi sosiologian opin-
tojaksot on suunniteltu siten, että ne pereh-
dyttävät opiskelijan yhteiskuntateorian tär-
keimpiin suuntauksiin, yhteiskunnan raken-
teeseen ja sen keskeisten instituutioiden toi-
mintaan sekä sosiaalitieteiden oppihistori-
aan. 

Sosiologia sivuaineena

Sosiologiaa voi myös opiskella vapaasti sivu-
aineena tiedekunnasta tai pääaineesta riippu-
matta. Sosiologian opinnot tarjoavat vahvan 
tuki- ja sivuaineen erityisesti hallintotieteiden 
tiedekunnan opiskelijoille, mutta se antaa li-
säarvoa myös Vaasan yliopistossa muilla kou-

lutusaloilla suoritettaviin tutkintoihin. 

Sivuaineopiskelijoiden tutkintovaatimukset 
ovat pääaineohjelman mukaiset lukuun ot-
tamatta aineopintojen opintojaksoa Kandi-
daatintutkielma, jota sivuaineopiskelijat ei-
vät suorita ja Hallintotieteellinen tutkimus, 
joka tietyin edellytyksin suoritetaan korvaa-
vana suorituksena sosiologian assistentin 
kanssa sovittavalla tavalla (ks. ko. opinto-
jakson kuvaus).

Mikäli opiskelijalla on suoritettuna talous-
sosiologiasta valmis opintokokonaisuus, voi 
hän siirtyä ilman erillistä menettelyä suorit-
tamaan sosiologian tutkintovaatimusten mu-
kaisesti seuraavaa opintokokonaisuutta.

Taloussosiologian opintojen
loppuunsaattaminen

Opiskelijalla on mahdollisuus niin halutes-
saan suorittaa aloittamansa taloussosiologi-
an opintokokonaisuuden (perus-, aine- tai sy-
ventävät opinnot) valmiiksi 31.7.2008 men-
nessä lukuvuoden 2004–2005 opetussuun-
nitelman mukaisesti. Taloussosiologian ope-
tussuunnitelman mukaisia luentokursseja ja 
tenttejä ei järjestetä 1.8.2005 lukien, vaan 
opintojaksojen suoritustavoista tulee erik-
seen sopia sosiologian assistentin kanssa.

Opintojen suositeltava 
suoritusjärjestys ja arviointi

Sosiologian opetussuunnitelma on laadit-
tu siten, että suositeltava opintojen suoritus-
järjestys vastaa opintojaksojen kronologista 
numerointia. Tarjottava luento-opetus perus-
tuu oppiaineessa syklisyyteen, jossa valtaosa 
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kursseista toteutetaan kahden vuoden syk-
leissä. Opetuksen syklisyys tullaan ottamaan 
huomioon laadittaessa opiskelijan henkilö-
kohtaista opintosuunnitelmaa. Pelkästään 

kirjatenttinä tai esseinä suoritettavat opinto-
jaksot voidaan suorittaa vuosittain.

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)

 Sosiologian perusopinnot  ..................................................................... 25 op

 Sosiologian aineopinnot  ....................................................................... 48 op

 Kieli-, viestintä ja yleisopinnot  .............................................................. 35 op
 Äidinkieli ................................................................................................. 5 op
 Toinen kotimainen kieli ........................................................................... 5 op
 Vieras kieli .............................................................................................. 5 op
 Orientoivat opinnot:
 • Johdatus yliopisto-opiskeluun ............................................................. 2 op
 • Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) .................................... 1 op
 • Tiedonhaku ja informaatiolukutaito I ................................................. 1 op
 • Tiedonhaku ja informaatiolukutaito II ................................................ 1 op
 Yleisopinnot:
 • Tietojenkäsittely  ................................................................................. 5 op
 • Tilastotieteen johdantokurssi  ............................................................. 5 op
 • Johdatus yhteiskuntatalouteen  ........................................................... 5 op

 Sivuaineopinnot ja muut opinnot  ......................................................... 72 op
 Hallinto-osaamisen opinnot:
 • Julkisoikeus osana Suomen oikeusjärjestystä  ...................................... 5 op
 • Hallinto ja johtaminen  ....................................................................... 5 op
 • Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen ........................................ 5 op
 • Palvelut ja hyvinvointi ......................................................................... 5 op
 Yhden oppiaineen perusopinnot ............................................................ 25 op
 Vapaasti valittavat opinnot .................................................................... 27 op

Hallintotieteiden maisterin tutkinto (120 op)

 Sosiologian syventävät opinnot  ............................................................. 82 op

 Kieli- ja viestintäopinnot  ...................................................................5–10 op
 Tieteellinen kirjoittaminen ....................................................................... 5 op
 Vapaasti valittavat kieli- ja viestintäopinnot ............................................ 5 op

 Vapaasti valittavat opinnot  ..............................................................28–33 op
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Sosiologian pääaineopinnot

 Perusopinnot 25 op (15 ov)
 SOSL1001 Johdatus sosiologiaan ...................................................5 op / 3 ov
 SOSL1002 Suomalaisen yhteiskunnan instituutiot ..........................5 op / 3 ov
 SOSL1003 Suomalainen nykysosiologia .......................................10 op / 6 ov
 SOSL1004 Yhteiskuntatieteiden metodologia .................................5 op / 3 ov

 Aineopinnot 48 op (24 ov)
 SOSL2001 Klassinen sosiologia ....................................................10 op / 5 ov
 SOSL2002 Sosiologinen mikroteoria ............................................10 op / 5 ov
 SOSL2003 Sosiologian teoreettiset suuntaukset ............................10 op / 5 ov
 HALL2001 Hallintotieteellinen tutkimus ........................................8 op / 4 ov
 SOSL2004/2005 Kandidaattiseminaari ja -tutkielma ....................10 op / 5 ov

 Syventävät opinnot 82 op
 SOSL3006 Organisaatiososiologia I ......................................................... 6 op
 SOSL3007 Organisaatiososiologia II ....................................................... 6 op
 SOSL3008 Sosiologian erityisalat .......................................................... 12 op
 SOSL3009 Tutkimusmenetelmät ............................................................ 10 op
 SOSL3004 Tutkimusseminaari ................................................................. 8 op
 SOSL3005 Pro gradu -tutkielma ............................................................ 40 op

 Vapaasti valittava syventävä opintojakso:
 SOSL3010 Harjoittelu ............................................................................. 5 op
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Sosiologian pääaineopintojen ajoittuminen vuosikursseittain

HTK-tutkinto

1. VUOSI Johdatus sosiologiaan
Suomalaisen yhteiskunnan instituutiot
Suomalainen nykysosiologia
Yhteiskuntatieteiden metodologia

2. VUOSI Klassinen sosiologia
Sosiologinen mikroteoria
Sosiologian teoreettiset suuntaukset

3. VUOSI Hallintotieteellinen tutkimus
Kandidaattiseminaari ja -tutkielma

HTM-tutkinto

4.–5. VUOSI Organisaatiososiologia I
Organisaatiososiologia II
Sosiologian erityisalat
Tutkimusmenetelmät
Tutkimusseminaari
Pro gradu -tutkielma
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Opintojaksokuvaukset

Perusopinnot 
25 op

■  1. Johdatus sosiologiaan
Introduction to Sociology

Koodi ja laajuus: SOSL1001, 5 op / 3 ov
Ajoitus: 1. vuosi.
Tavoite ja sisältö: Tutustuminen sosiologiaan 
yhtenä perusyhteiskuntatieteenä ja keskeisen 
sosiologisen käsitteistön hallinta sekä sosio-
logian oppihistorian ja yleisten soveltamis-
kohteiden pääpiirteittäinen tunteminen.
Kirjallisuus:
1. Jokinen & Saaristo: Sosiologia, 2005.
2. Heiskala: Toiminta, tapa ja rakenne, 
 2000.
Suoritustapa: Luennot ja kirjallisuus.
Arviointi: Tentti.
Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori

■  2. Suomalaisen yhteiskunnan 
instituutiot
Institutions in Finnish Society

Koodi ja laajuus: SOSL1002, 5 op / 3 ov
Ajoitus: 1. vuosi
Tavoite ja sisältö: Tutustuminen suomalai-
seen yhteiskuntaan ”politiikkana”, ”hallin-
tona”, ”taloutena” ja ”kulttuurina” ja nii-
den rakenteiden ja yhteiskunnallisten muu-
tosten esittely.
Kirjallisuus valitaan joko A tai B:
A. Jokinen & Saaristo: Suomalainen yhteis-

kunta, 2002. ja Valkonen & al: Suomalai-
set. Yhteiskunnan rakenne teollistumisen 
aikana, 1985.

B. Melin & Nikula (toim.): Yhteiskunnalli-
nen muutos, 2003 ja Kauppinen: Suomen 
työmarkkinamalli, 2004.

Suoritustapa: Luennot ja kirjallisuus.
Arviointi: Tentti.
Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori.

Lisätietoja: Jakso on osa Hallinto-osaamisen 
kokonaisuutta.

■  3. Suomalainen nykysosiologia
Contemporary Finnish Sociology

Koodi ja laajuus: SOSL1003, 10 op / 6 ov
Ajoitus: 1. vuosi
Tavoite ja sisältö: Laajempi tutustuminen 
tuoreimpaan kotimaiseen sosiologiseen tut-
kimukseen ja sosiologisen tutkimuksen eri-
tyisaloihin. Perehtyminen suomalaisen yh-
teiskunnan nykytilaan ja -tutkimukseen.
Kirjallisuus: Kolme osiota seuraavista vaihto-
ehdoista (A-D), joista kaksi suoritetaan kirjal-
lisuuskuulusteluna ja kolmas esseenä. Esseen 
kirjoittamisesta löytyy lisätietoja osoitteesta 
www.uwasa.fi /sosiologia/opiskelu/ohjeita/.
A. Hyvinvointi ja terveys 
1. Sankari & Jyrkämä: Lapsuudesta van-

huuteen. Iän sosiologiaa, 2005. tai Karis-
to (toim.): Suuret ikäluokat, 2005.

2. Kangas, Karvonen & Lillrank: Terveysso-
siologian suuntauksia, 2000.

B. Eliitit, professiot ja hallinto
1. Ruostetsaari: Valta muutoksessa, 2003. 
2. Konttinen: Perinteisesti moderniin. Pro-

fessioiden yhteiskunnallinen synty Suo-
messa, 1991. tai Jokivuori (toim): Sosiaa-
lisen pääoman kentät, 2005.

C. Talous ja kuluttaminen
1. Kortteinen: Kunnian kenttä. Suomalainen 

palkkatyö kulttuurisena muotona, 1992.
2. Ilmonen: Johan on markkinat. Kulutuk-

sen sosiologista tarkastelua, 2007.
D. Oikeus ja kontrolli
1. Kyntäjä: Muurahaisia oikeussosiologian 

pesästä, 2000. 
2. Laitinen & Aromaa: Rikollisuus ja krimi-

nologia, 2005.
Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu ja essee 
ja/tai korvaavia luentosarjoja.
Arviointi: Tentti.
Vastuuopettaja: Assistentti. 
Lisätietoja: Opintojaksosta järjestetään kol-
me tenttikertaa sekä syys- että kevätlukukau-
della. Opiskelija voi halutessaan vastata sa-
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massa tentissä joko yhteen tai kahteen osi-
oon.

■  4. Yhteiskuntatieteiden 
metodologia
Methodology of Social Sciences

Koodi ja laajuus: SOSL1004, 5 op / 3 ov
Ajoitus: 1. vuosi.
Tavoite ja sisältö: Perehtyminen yhteiskun-
tatieteiden metodologiaan, tutkimusproses-
siin ja empiirisiin tutkimusmenetelmiin. Ta-
voitteena on antaa näkemys tutkimuseettisis-
tä kysymyksistä, teorian merkityksestä tutki-
mukselle ja aineiston hankintaan sekä ana-
lyysimenetelmien valintaan liittyvistä kysy-
myksistä.
Kirjallisuus:
1. Alasuutari: Laadullinen tutkimus, 1999.
2. Töttö: Pirullisen positivismin paluu, 
2000.
Suoritustapa: Luennot ja kirjallisuus.
Arviointi: Tentti ja harjoitukset.
Vastuuopettaja: Assistentti.

Aineopinnot 
(48 op)

■  5. Klassinen sosiologia
Classical Sociology

Koodi ja laajuus: SOSL2001, 10 op / 5 ov
Ajoitus: 2. vuosi.
Tavoite ja sisältö: Tutustuminen sosiologian 
klassiseen perintöön ja historialliseen kehi-
tykseen sekä keskeisimpiin sosiologian klas-
sikoihin alkuperäisjulkaisujen muodossa. 
Kirjallisuus kaikille yhteinen osio (A) ja valin-
nainen osa (B-E), josta valitaan kaksi osiota:
A. Kaikille yhteinen osa
1. Gronow, Noro & Töttö: Sosiologian klas-

sikot, 1996.

B. Marx
1. Marx: Pääoma (osa I), 1974.
C. Durkheim
1. Durkheim: Sosiaalisesta työnjaosta, 1990 

(myös engl.). 
2. Durkheim: Sosiologian metodisäännöt, 

1982. 
3. Pyysiäinen: Yhteisö ja agenttius Durk-

heimin uskontoteoriassa, Sosiologia 
4/2005.

D. Weber
1. Hietaniemi: Max Weber ja Euroopan eri-

tyistie, 1998. ja
2. Weber: Economy and Society II, ss. 941–

1157 (herruussosiologia), 1978. tai Tii-
honen: Herruus I. Eurooppalainen malli, 
1994.

E. Simmel
1. Simmel: Pieni sosiologia, 1999.
2. Simmel: Rahan fi losofi a, 1997. 
3. Simmel: Suurkaupunki ja moderni elämä, 

2005.
Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu (opetta-
jan kanssa erikseen sovittavalla tavalla) ja lu-
ennot.
Arviointi: Tentti.
Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori

■  6. Sosiologinen mikroteoria
Sociological Microtheories

Koodi ja laajuus: SOSL2002, 10 op / 5 ov
Ajoitus: 2. vuosi.
Edeltävät opinnot: Suosituksena opintojakso 
Klassinen sosiologia.
Tavoite ja sisältö: Tutustuminen Talcott Par-
sonsin asemaan ”kypsän” sosiologian perus-
tajana ja perehtyminen Parsonsin jälkeiseen 
amerikkalaiseen mikrososiologiaan.
Kirjallisuus valinnainen osa (A-C), josta vali-
taan kaksi osiota:
A. Etnometodologia
1. Garfi nkel: Studies in Etnomethodology, 

1984.
2. Heritage: Harold Garfi nkel ja etnometo-

dologia, 1996.
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B. Symbolinen interaktionismi
1. Heiskala: Goffmanista semioottiseen so-

siologiaan. Sosiologia 2/1991. ja
2. Goffman: Frame Analysis, 1986 (ss. 1–

495); Goffman: Interaction Order. Ame-
rican Sociological Review 48:1983. tai 
Goffman: The Presentation of Self in Eve-
ryday Life, 1990; Goffman: Interaction 
Ritual, 1982. 

C. Sosiaalikonstruktionismi
1. Heiskala: Sosiaalinen konstruktionismi. 

Teoksessa Heiskala (toim.): Sosiologisen 
teorian nykysuuntauksia, 1994.

2. Berger & Luckmann: Todellisuuden sosi-
aalinen rakentuminen, 1994.

3. Schutz: The Phenomenology of the Social 
World, 1967.

Suoritustapa: Luennot ja/tai kirjallisuus.
Arviointi: Tentti.
Vastuuopettaja: Assistentti.
Lisätietoja: Opintojaksosta järjestetään kol-
me tenttikertaa sekä syys- että kevätlukukau-
della. Opiskelija voi halutessaan vastata sa-
massa tentissä joko yhteen tai kahteen osi-
oon.

■  7. Sosiologian teoreettiset 
suuntaukset
Theoretical Alternatives in Sociology

Koodi ja laajuus: SOSL2003, 10 op / 5 ov
Ajoitus: 2. vuosi
Edeltävät opinnot: Suosituksena opintojakso 
Klassinen sosiologia.
Tavoite ja sisältö: Tutustuminen sosiologi-
an nykyisiin pääsuuntauksiin ja teoreettisiin 
mahdollisuuksiin ja tutustua eräiden nyky-
teoreetikoiden alkuperäistuotantoon.
Kirjallisuus valitaan kolme osiota seuraavis-
ta vaihtoehdoista (A-D):
A. Kentät ja habitus
1. Mäkelä: Pierre Bourdieu – erottautumisen 

teoreetikko. Teoksessa Heiskala (toim.): 
Sosiologisen teorian nykysuuntauksia, 
1994.

2. Bourdieu: Distinction, 1992.
B. Diskurssietiikka (vastaa kahta osiota)

1. Kangas: Jürgen Habermas ja modernin 
projektin puolustuksen vaikeus. Teokses-
sa Heiskala (toim.): Sosiologisen teorian 
nykysuuntauksia, 1994.

2. Habermas: The Theory of Communica-
tive Action (osat I & II), 1984 & 1987.

C. Rakenteistuminen 
1. Ilmonen: Rakenne Anthony Gidden-

sin strukturaatioteoriassa. Sosiologia 
4/1990.

2. Giddens: The Constitution of Society, 
1985.

D. Autopoieettinen systeemiteoria
1. Kangas: Niklas Luhmannin (postmoder-

ni?) superteoria. Teoksessa Rahkonen 
(toim.): Sosiologisen teorian uusimmat 
virtaukset, 1995.

2. Luhmann: Ekologinen kommunikaatio, 
2004.

3. Kangas: Yhteiskunta, 2005. 
Suoritustapa: Luennot ja kirjallisuus.
Arviointi: Tentti.
Opettaja: Yliopistonlehtori 

■  8. Hallintotieteelllinen tutkimus
Methodology of Administrative Science

 
Koodi ja laajuus: HALL2001, 8 op / 4 ov
Ajoitus: 3. vuosi.
Edeltävät opinnot: Opintojakso Yhteiskunta-
tieteiden metodologia.
Oppimistavoitteet: Jakso perehdyttää hallin-
totieteellisen tutkimuksen tieteenfi losofi seen 
perustaan, empiirisiin tutkimusmenetelmiin 
ja tutkimusprosessiin. Jaksolla tarkastellaan 
hallinnontutkimuksessa käytetyimpiä kvan-
titatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmenetel-
miä.
Kirjallisuus:
1. Alkula, Pöntinen & Ylöstalo: Sosiaali-

tutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. 
Porvoo 1994. 

2. Hirsjärvi & Hurme: Tutkimushaastattelu. 
Helsinki 2000. 

3. Niiniluoto: Johdatus tieteenfi losofi aan. 
Helsinki 1997. 
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Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tent-
timinen. SPSS-harjoitusten suorittaminen. 
Arviointi: 1–5.
Vastuuopettaja: Hallintotieteen yliassistent-
ti.
Lisätiedot: SPSS-harjoituksissa pakollinen 
läsnäolo. Jakso järjestetään yhteistyössä hal-
lintotieteen kanssa. Ne opiskelijat, jotka sisäl-
lyttävät opintojakson hallintotieteen pää- tai 
sivuaineeseen sopivat korvaavasta suorituk-
sesta sosiologian assistentin kanssa.

■  9. Kandidaattiseminaari ja 
-tutkielma
Thesis (Bachelor Level)

Koodi ja laajuus: SOSL2004 (seminaari), 
SOSL2005 (tutkielma), 10 op / 5 ov
Ajoitus: 3. vuosi
Edeltävät opinnot: Opintojaksot Yhteiskun-
tatieteiden metodologia ja Hallintotieteelli-
nen tutkimus.
Tavoite ja sisältö: Kandidaatintutkielman 
laatiminen ja seminaari-istunnot. Työskente-
ly johtaa itsenäiseen, 25–30 sivun laajuiseen 
kirjalliseen esitykseen sosiologian alalta.
Kirjallisuus: 
1. Hallintotieteellisten töiden laadintaohjeet 
(uusin versio). 
2. Muu kirjallisuus sovitaan erikseen semi-
naarin kuluessa.
Suoritustapa: Seminaari, jossa perehdytään 
tutkimustyön alkeisiin ja sosiologiseen nyky-
keskusteluun, henkilökohtainen ohjaus. Jak-
soon kuuluu myös kirjaston järjestämän tie-
donhaun verkkokurssin suorittaminen (Tie-
donhaku ja informaatiolukutaito II).
Arviointi: Kandidaattiseminaari hyväksyt-
ty/hylätty. Hyväksytty kandidaatintutkielma 
arvostellaan asteikolla erinomainen, erittäin 
hyvä, hyvä, tyydyttävä tai välttävä (5–1). Ar-
vosteltu kandidaatintutkielma lasketaan mu-
kaan pääaineen arvosanaan. 
Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori ja assis-
tentti.
Lisätiedot: Kandidaatintutkielmaksi hyväk-
sytään tarkastettu ja korjattu seminaarityö, 

kun opiskelija kirjoittaa siihen liittyvän kyp-
syysnäytteen. Kypsyysnäytteeseen voi ilmoit-
tautua kun kandidaatintutkielma on jätetty. 
Kypsyysnäyte tarkastetaan sekä äidinkielen 
että sisällön osalta. Kandidaatintutkielma jä-
tetään tarkastettavaksi kolmena nidottuna 
kappaleena.
Lisätiedot sivuaineopiskelijoille: Sosiologiaa 
sivuaineenaan opiskelevat suorittavat vain se-
minaariosuuden.

Syventävät opinnot 
(82 op)

■  10. Organisaatiososiologia I
Sociology of Organisations I

Koodi ja laajuus: SOSL3006, 6 op
Ajoitus: 4. vuosi.
Tavoite ja sisältö: Perehtyminen organisaati-
oiden sisäisten ja välisten verkostojen prob-
lematiikkaan.
Kirjallisuus:
1. Reed: The Sociology of Organizations: 

Themes, perspectives and prospects, 
1992.

2. Scott: Organizations: Rational, natural 
and open systems, 1987.

3. Morgan: Images of Organizations, 1997. 
Suoritustapa: Luennot ja kirjallisuus.
Arviointi: Tentti.
Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori.

■  11. Organisaatiososiologia II
Sociology of Organisations II

Koodi ja laajuus: SOSL3007, 6 op
Ajoitus: 4. vuosi.
Tavoite ja sisältö: Perehtyminen organisaati-
oiden ja instituutioiden asemaan modernissa 
yhteiskunnassa.
Kirjallisuus:
1. Scott: Institutions and Organizations, 

1987.
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2. Hall: Organizations: Structures, processes 
and outcomes, 1977.

3. Clegg: Modern Organizations: Organi-
zation Studies in the Postmodern World, 
1991. 

Suoritustapa: Luennot ja kirjallisuus.
Arviointi: Tentti.
Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori. 

■  12. Sosiologian erityisalat
Special Fields in Sociology

Koodi ja laajuus: SOSL3008, 12 op
Ajoitus: 4. vuosi.
Tavoite ja sisältö: Tutustuminen sosiologian 
erityisaloihin siten, että se tukee opiskelijan 
pro gradu -tutkielman aihepiiriä.
Kirjallisuus: Sovitaan erikseen opettajan 
kanssa. Luettelo viitteellisestä kirjallisuudes-
ta löytyy oppiaineen ilmoitustaululta.
Suoritustapa: Kaksi esseetä ja/tai korvaavia 
luentosarjoja. Esseen kirjoittamisesta löytyy 
lisätietoja osoitteesta www.uwasa.fi /sosiolo-
gia/opiskelu/ohjeita/.
Arviointi: Tentti. 
Vastuuopettaja: Assistentti.

■  13. Tutkimusmenetelmät
Research Methods

Koodi ja laajuus: SOSL3009, 10 op
Ajoitus: 4. vuosi / 5. vuosi.
Edeltävät opinnot: Opintojaksot Yhteiskun-
tatieteiden metodologia ja Hallintotieteelli-
nen tutkimus.
Tavoite ja sisältö: Jakso syventää sosiologi-
an tutkimusmenetelmiin liittyviä valmiuk-
sia sekä tutustuttaa erilaisten, tutkielman 
kannalta merkittävien, analyysimenetelmi-
en käyttöön.
Kirjallisuus: Kaikille yhteinen osio (A) ja va-
linnainen osa (B-E), josta valitaan kaksi osi-
ota

A. Kaikille pakollinen teos:
1. Räsänen, Anttila & Melin: Tutkimus me-

netelmien pyörteissä, 2005.
B. Vertailututkimus
1. Ragin: The Comparative Method: Mo-

ving Beyond Qualitative and Quantitati-
ve Strategies, 1987.

2. Alapuro & Arminen: Vertailevan tutki-
muksen ulottuvuuksia, 2004.

C. Kvantitatiivinen tutkimus
1. Töttö: Syvällistä ja pinnallista: Teoria, em-

piria ja kausaalisuus sosiaalitutkimukses-
sa, 2004.

2. Paananen, Juntto & Sauli (toim.): Fak-
tajuttu. Tilastollisen sosiaalitutkimuksen 
käytännöt, 1998.

D. Diskurssianalyysi
1. Jokinen, Juhila & Suoninen: Diskurssi-

analyysi liikkeessä, 1999.
2. Jokinen, Juhila & Suoninen: Diskurssi-

analyysin aakkoset, 1993.
E. Verkostoanalyysi
1. Scott: Social Network Analysis, 2000.
2. Mattila & Uusikylä: Verkostoyhteiskun-

ta. Käytännön johdatus verkostoanalyy-
siin, 1999.

Suoritustapa: Luennot ja kirjallisuus.
Arviointi: Tentti. 
Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori.

■  14. Tutkimusseminaari
Research Seminar

Koodi ja laajuus: SOSL3004, 8 op
Ajoitus: 4. vuosi / 5. vuosi.
Edeltävät opinnot: Suosituksena opintojakso 
Tutkimusmenetelmät.
Tavoite ja sisältö: Vahvistaa kandidaattisemi-
naarissa hankittuja tieteellisen kirjoittamisen 
ja suullisen esittämisen taitoja. Pro gradu -tut-
kielmatyöskentelyn käynnistäminen.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen kah-
delle lukukaudelle ajoitettuihin seminaarita-
paamisiin, joista ensimmäisen aikana kirjoite-
taan pro gradu -tutkielman tutkimussuunni-
telma. Jälkimmäisen lukukauden aikana kir-
joitetaan seminaariesitelmä, joka voidaan liit-
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tää osaksi tutkielmaa. Olennainen osa tutki-
musseminaaria ovat käytännön tutkielma-
työn valmiuksien parantaminen ryhmätapaa-
misten ja henkilökohtaisen ohjauksen muo-
dossa.
Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori ja assis-
tentti. 

■  15. Pro gradu -tutkielma
Thesis

Koodi ja laajuus: SOSL3005, 40 op
Ajoitus: 5. vuosi
Tavoite ja sisältö: Itsenäisen tutkielman kir-
joittaminen, jossa opiskelija osoittaa hallit-
sevansa oman tieteenalansa ja oman tutkiel-
mansa kannalta relevantit aineistot, menetel-
mät, metodologian ja teoreettisen perinteen.
Suoritustapa: Sosiologian tieteenalan piiriin 
kuuluvan itsenäisen pro gradu -tutkielman 
laadinta sekä siihen kuuluvan kypsyysnäyt-
teen kirjoittaminen.
Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori. 
Arviointi: Tutkielma arvioidaan asteikolla 
approbatur, lubenter approbatur, non sine 
laude approbatur, cum laude approbatur, 
magna cum laude approbatur, eximia cum 
laude approbatur, laudatur.

Vapaasti valittava syventävä opintojakso:

■  Harjoittelu
Practical Training 

Koodi ja laajuus: SOSL3010, 5 op
Ajoitus: Syksy/kevät.
Oppimistavoitteet: Syventää asiantuntijuut-
ta käytännön työtehtävissä sekä vahvistaa 
aiemmin opittujen teoreettisten valmiuksien 
soveltamista käytäntöön. Käytännön hallin-
to-, suunnittelu-, kehittämis- tai vastaavaan 
työhön perehtyminen, tieteellisten tutkimus-
tulosten käytön ja soveltamisen oppiminen.
Suoritustapa: Kolmen kuukauden yhtäjak-
soinen, kokopäivätoiminen harjoittelu en-

nalta hyväksytyssä organisaatiossa sekä kir-
jallinen 15–20 sivun raportti, joka tarkas-
tetaan. Opiskelija voi suorittaa harjoittelun 
vain omassa pääaineessaan. Ennen raportin 
kirjoittamista on keskusteltava sen aiheesta 
ja toteuttamisesta opintojaksosta vastaavan 
opettajan kanssa. Esitys harjoittelupaikasta 
jätetään etukäteen ja jäljennös työtodistuk-
sesta sekä raportti toimitetaan opettajalle hy-
väksyttäväksi.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty.
Vastuuopettaja: Assistentti.
Lisätietoja: Vapaasti valittava syventävä 
opintojakso.
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