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1 Aluksi 
 

Raportin tarkoituksena on selvittää Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen sosiaali-

työn oppiaineen ja Soccan - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen järjestä-

män Käytännön opettaja -koulutuksen käyneiden sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä opis-

kelijan ohjauksen hyvistä käytännöistä. Koulutus järjestetään kymmenettä kertaa syyskuun 

2010 ja tammikuun 2011 välisenä aikana. Raportin tuloksia on tarkoitus käyttää hyväksi 

kehitettäessä tulevia Käytännön opettaja -koulutuksia ja tarjota käytännön opettajille tukea 

opiskelijan ohjauksen prosessiin. 

 

Raportin on laatinut valtiotieteiden kandidaatti Katriina Rinkinen valtakunnallisen sosiaali-

työn yliopistoverkoston SOSNETIN rahoittamana ajalla 24.5–23.8.2010. Raportin kirjoit-

tamista ohjasivat pääasiassa yliopisto-opettaja Tarja Juvonen Helsingin yliopiston sosiaali-

tieteiden laitokselta, sosiaalityön oppiaineesta ja johtava tutkijasosiaalityöntekijä Riitta 

Hyytinen Soccasta. Helsingin sosiaalityön oppiaineen yliopistonlehtori Aino Kääriäinen 

auttoi raportin rakenteen muodostamisessa. Virallisten ohjaajien lisäksi kesän aikana käy-

dyt keskustelut sosiaalityötä tehneiden ihmisten kanssa Soccassa ja sen Heikki Waris -

instituutissa ovat laajentaneet ajattelua ja auttaneet hahmottamaan, minkälaisia asioita 

opiskelijan tulee omaksua käytännön opiskelussa kasvaakseen päteväksi sosiaalityönteki-

jäksi. Keskustelua käytiin myös yliopistojen välillä, sillä Sosiaalityön koulutuksen työelä-

mälähtöisyys ESR-hankkeen projektisuunnittelija Suvi Krok osallistui yhteiseen keskuste-

luun tästä raportista ja toi siihen mukaan tietoa ja näkemyksiä muiden yliopistojen sosiaali-

työn käytännön opiskelusta ja opetuksesta. Tämä raportti paikantuu Helsingin yliopiston 

sosiaalityön käytännön opetuksen kontekstiin ja Käytännön opettaja- koulutuksen konteks-

tiin (Psykososiaalisen työn valmiudet -opintojakson opas). 

 

Käytännön opettaja sosiaalityön kehittäjänä -koulutus on sosiaalityöntekijöille järjestettävä 

15 opintopisteen laajuinen täydennyskoulutus. Koulutuksen sisältönä ovat ensinnäkin 

opiskelijan ohjauksen kysymykset, joita voidaan peilata samanaikaisesti toteutuvan opiske-

lijan ohjausprosessin tuottamiin kysymyksiin. Käytännön opettajat osallistuvat opiskelijan 

käytännön jakson aikana omiin lähiopetuspäiviinsä ja tekevät opiskeluun kuuluvia väliteh-

täviä. Koulutuksen tarkoitus on myös vahvistaa käytännön opettajina toimivien sosiaali-

työntekijöiden omaa asiantuntijuutta, joten ohjaukseen liittyvän opetuksen lisäksi koulu-
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tuksessa käsitellään sosiaalityön asiantuntijuutta ja kuullaan alan tutkijoiden ja asiantunti-

joiden luentoja.  

 

Tässä raportissa keskitytään tarkastelemaan Käytännön opettaja sosiaalityön kehittäjänä -

opintokokonaisuuden opiskelijan ohjauksen osaa. Helsingin yliopiston sosiaalityön opiske-

lijat suorittavat käytännön opettajan ohjaamana osan Psykososiaalisen työn valmiudet -

opintojaksosta (S13/S23). Opintojakson suorittaminen on sosiaalityön koulutuksen pakol-

linen osa (kelpoisuusvaatimus). Sen lisäksi, että opiskelija opiskelee käytännön opettajana 

toimivan sosiaalityöntekijän ohjauksessa sovitussa toimipisteessä (300 tuntia), opintojak-

soon kuuluu seminaarityöskentelyä, pienryhmätyöskentelyä sekä kirjallisia tehtäviä, kuten 

oppimistehtäviä ja oppimispäiväkirja. (Psykososiaalisen työn valmiudet -opintojakson 

opas)  

 

Käytännön opettaja -koulutuksessa sosiaalityöntekijät reflektoivat omaa työtään ja käytän-

nön opettajana toimimistaan erilaisten kirjallisten välitehtävien avulla. Vuoden 2009 kou-

lutukseen osallistuneilta käytännön opettajilta pyydettiin lupa hyödyntää osaa näistä väli-

tehtävistä tämän raportin laatimiseen. Raportin aineiston muodostavat Käytännön opettaja -

koulutukseen vuonna 2009 kuuluneista välitehtävistä kolmas ja viides välitehtävä. Kol-

mannessa välitehtävässä koulutettavia pyydettiin kuvaamaan opiskelijan ohjauksen hyvä 

käytäntö omassa työpaikassa. Välitehtävässä hyvän käytännön määrittelyn lähteenä ja esi-

merkkinä käytettiin Sosiaaliportin hyvien käytäntöjen sivuston määrittelyä 

(http://www.sosiaaliportti.fi/hyvakaytanto/). Viidennessä välitehtävässä tavoitteena oli, että 

koulutettavat kokoavasti jäsentäisivät ja arvioisivat koulutuksen lopussa omaa oppimispro-

sessiaan sekä Käytännön opettaja -koulutusta ja sen antamia valmiuksia sosiaalityön käy-

tännön opettajuuteen. Lupa välitehtävien käyttöön saatiin useilta koulutukseen osallistu-

neilta ja analysoitavia välitehtäviä oli kaikkiaan 34. Koulutettavat työskentelivät useissa eri 

toimipisteissä (aikuissosiaalityössä, lastensuojelussa, lastenvalvojina, päihdeyksikössä, 

yhteisösosiaalityössä). Raportissa on pyritty häivyttämään yksittäisten henkilöiden tunnis-

tettavuus. Aineisto-otteet ovat raportissa sisennettyinä ja kursivoituina.  

 

Raportti on toteutettu aineistolähtöisesti, sillä kiinnostuksen kohteina olivat nimenomaan 

käytännön opettajien kuvaukset ja ajatukset opiskelijan ohjauksen hyvistä käytännöistä. 

Raportin tekeminen alkoi lukemalla aineistoa useamman kerran läpi, jonka jälkeen aineisto 

teemoiteltiin. Tämän jälkeen luettiin kirjallisuutta, mikä tarjosi näkökulmia ja teoriaa sii-

hen, mitkä löydetyt teemat voisivat liittyä toisiinsa, samoin kun siihen, miten voisi lähteä 
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hahmottamaan opiskelijan ohjauksen elementtejä ja hyviä käytäntöjä. Tässä vaiheessa py-

rittiin löytämään teoreettista taustaa aineiston teemoille. Kirjallisuuteen tutustumisen ja 

aineiston haltuun oton jälkeen, tarkasteltiin niitä rinnakkain niin, että aineisto ja kirjallisuus 

ikään kuin olivat dialogisessa vuorovaikutuksessa keskenään ja vaikuttivat toinen toisiinsa. 

Aineiston teemoja ja sitä, minkälaisia kategorioita niistä voisi muodostaa, pohdittiin yhdes-

sä ohjaajien kanssa.  

 

Raportti jakaantuu kahteen lukuun. Luvussa Käytännön opiskelun vaiheet ohjaussuhteessa 

tiivistetään käytännön opettajien välitehtävissä kuvaamaa käytännön ohjauksen prosessia. 

Ohjauksen kussakin vaiheessa on syytä kiinnittää huomiota erilaisiin seikkoihin, jotka voi-

daan nähdä ohjauksen hyvinä käytäntöinä. Tämän luvun alaluvuissa tarkastellaan käytän-

nön opettajien pohdintoja ohjauksen etenemiseen liittyvistä hyvistä käytännöistä. Opiskeli-

jan ohjauksen elementit -luvussa tarkastellaan lähemmin sellaisia tärkeitä opiskelijan ohja-

uksen elementtejä, joita käytännön opettajat pohtivat välitehtävissään. Opiskelijan ohjauk-

sen elementit ovat tiivistetty kuvaus käytännön opettajien moninaisista näkemyksistä opis-

kelijan ohjauksen hyvistä käytännöistä. Raportin viitekehyksenä on yhteisöllinen ja asteit-

tain syvenevä osallistuminen sekä dialoginen orientaatio (Ks. Hakkarainen et al.2005, 

Mönkkönen 2002 ja 2007).   

 

2 Käytännön opiskelun vaiheet ohjaussuhteessa 
 

Käytännön opiskelu on vaiheittainen prosessi, jossa opiskelija syventyy käytännön opetta-

jan ohjauksessa sosiaalityön käytäntöihin tietyssä toimipisteessä. Tässä luvussa tarkoituk-

sena on esittää tiivistys siitä, miten käytännön opettajat jäsensivät opiskelijan ohjauksen 

vaiheita. Käytännön opiskelulla on tietyt koulutukselliset tavoitteet, jotka jokaisen opiske-

lijan tulisi saavuttaa opintojakson loputtua. Opiskelijat, ohjaussuhteet tai toimipisteet eivät 

ole keskenään identtisiä, jolloin samaan päämäärään voidaan päästä monella eri tavalla. 

Tästä huolimatta, ohjausprosessi alkaa eri toimijoiden (Helsingin yliopisto, opiskelija, käy-

tännön opettaja, työyhteisö) valmistautumisella, jonka jälkeen alkaa itse käytännön opiske-

lu eli työskentelyvaihe. Työyhteisön merkitystä käytännön opiskelussa tarkastellaan tässä 

kappaleessa omana osionaan, sillä oppimisen yhteisöllistä ulottuvuutta on syytä painottaa. 

Se, että opiskelijasta tulee työyhteisön jäsen alkaa jo valmistautumisvaiheessa. Lisäksi jo-

kaisella työntekijällä on merkitystä käytännön opiskelun työskentelyvaiheen toteutuksessa. 

Työskentelyn prosessia voidaan tarkastella kolmen eri vaiheen kautta: orientaatiovaihe, 
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syventymisvaihe ja lopetusvaihe (Lindqvist, 2008, Ks. Käytännön opetuksen hyvän ohja-

uksen malli 2008, Frisk 2005). 

2.1 Ennen käytännön opiskelun alkua 
 

Ohjausprosessi alkaa opiskelijan ja käytännön opettajan mielissä jo ennen ensimmäistä-

kään tapaamista. Työpaikalla esimies voi kysyä sosiaalityöntekijältä, olisiko hänellä kiin-

nostusta osallistua käytännön opettaja koulutukseen tai tulevalla käytännön opettajalla voi 

olla toivomus päästä ”päivittämään” itseään koulutuksen kautta. Koko työyhteisön on teh-

tävä päätös, voidaanko opiskelijalle tarjota käytännön opiskelupaikka ja kenellä on päävas-

tuu ohjaamisesta (jos työyhteisössä on jo esimerkiksi käytännön opettaja koulutuksen käy-

neitä työntekijöitä). Opiskelijan prosessi alkaa kun hän miettii, mikä olisi hänelle itselleen 

mieluinen ja omia kiinnostuksen kohteita palveleva käytännön opiskelupaikka. (Ks. 

www.uta.fi/projektit/sosunipoli.) 

 

Opiskelijan oppimisprosessin ohjaamisen perustaa rakennetaan jo ennen opiskelijan tuloa. 

Ennalta on syytä pohtia työpaikkojen näkökulmasta sitä, mitä juuri omassa työpaikassa on 

mahdollista oppia. Käytännön opettajan näkökulmasta on perusteltua pohtia, mitkä ovat 

niitä asioita, joita sosiaalityön ammattilaisena erityisesti haluaisi siirtää tulevalle alan am-

mattilaiselle. (www.uta.fi/projektit/sosunipoli) 

 

Ennen käytännön opiskelun varsinaista työskentelyvaihetta valmistaudutaan ja suunnitel-

laan tulevaa monilla eri tahoilla (Helsingin yliopisto, opiskelija, käytännön opettaja, työyh-

teisö). Hyvin hoidettujen valmistelujen merkitystä ohjaussuhteen rakentumiselle ei pidä 

vähätellä. Ensivaikutelmalla, joka muodostuu jo ensimmäisten hetkien aikana, voi olla 

kauas kantoisia vaikutuksia muun muassa opiskelijan ja käytännön opettajan väliselle vuo-

rovaikutukselle.  

 

 

2.2 Opiskelijan ja käytännön opettajan ensimmäinen tapaaminen 
 

Opiskelijan tuloon valmistaudutaan tapaamalla hänet ennen varsinaisen käytännön opiske-

lun alkamista. Tärkeää on, että koko työyhteisö on jo tässä vaiheessa tietoinen opiskelijan 

tulosta. Käytännön opettajan tulisi jo ennalta osata odottaa opiskelijan yhteydenottoa. Se 

tarjoaa opiskelijalle tunteen, että hänen tuloonsa on valmistauduttu. Tutustumiskäynnillä 



7 
 

käytännön opettaja ja opiskelija keskustelevat tulevasta käytännön opiskelusta, esimerkiksi 

kartoitetaan eri osapuolien tavoitteita (opiskelija, käytännön opettaja, työyhteisö, Helsingin 

yliopisto) tutustutaan (tausta, aikaisempi työkokemus, miksi sosiaalityö), sovitaan alusta-

vista aikatauluista, aloitusajankohdasta ja yleisistä käytännöistä. Käytännön opettajat piti-

vät ensimmäistä tapaamista tärkeänä suunnitelmalliseen käytännön opiskeluun orientoitu-

misen kannalta. Vaikka tavoitteita ja suunnitelmia sekä käytännön opiskelun etenemistä 

pohditaan jo ensimmäisessä tapaamisessa, niitä päivitetään ja tarkennetaan koko ohjaus-

prosessin ajan.  

 
1Harjoittelupaikan vastaanottamiseen tulisi liittyä harjoittelupaikan ja har-
joittelun ohjaajan välinen ennakoiva keskustelu, jossa kartoitetaan harjoitte-
lijan ja oppilaitoksen tavoitteita ja keinoja, joilla näihin tavoitteisiin pääs-
tään harjoitteluyhteisössä. 
 
Ensimmäisellä tapaamisella opettaja ja opiskelija tutustuvat toisiinsa ja kes-
kustelevat alustavasti tulevasta käytännön jaksosta ja sen tavoitteista. Ta-
paamisessa sovitaan myös ensimmäiset harjoitteluajankohdat ja ensimmäisen 
harjoittelupäivän ohjelmasta. Opettaja esittelee opiskelijan työyhteisölle ja 
sekä työpaikan fyysiset tilat. Lisäksi opettaja esittelee toimipisteen palvelut, 
organisaation ja tärkeimmät yhteistyökumppanit. 

 

Tutustumiskäynnin yhteydessä käytännön opettaja tutustuttaa opiskelijan toimipisteen fyy-

siseen tilaan, esittelee hänet työyhteisölle sekä kertoo alustavasti toimipisteen tehtävistä ja 

verkostoista. Tutustumiskäynnin jälkeen opettajan tulisi suunnitella opiskelijan ominai-

suuksiin sopiva perehdytys, joka palvelee opiskelijan oppimisprosessia, huomioiden esi-

merkiksi alustavat tavoitteet, kokemuksen, vahvuudet ja arvioidun tuen tarpeen. Käytännön 

opiskelun tavoitteena on vahvistaa nimenomaan opiskelijan henkilökohtaista oppimispro-

sessia. 

 

2.3 Opiskelija työyhteisön jäseneksi 
 

Käytännön opettajat nostivat esiin työyhteisön merkityksen käytännön opiskelun toteutu-

misen ja oppimisen kannalta. Työyhteisön valmistautuminen ja mukana olo kaikissa ohja-

uksen vaiheissa on tärkeää, sillä oppiminen ei ole pelkästään yksilöllinen prosessi vaan 

sisältää aina myös yhteisöllisen ulottuvuuden. Työyhteisö luo toiminnallaan perustan ohja-

usprosessin hyville käytännöille ja se nähtiin itsessään ohjauksen hyvänä käytäntönä. Jo-

                                            
1 Kaikki kursiivilla kirjoitetut sisennetyt tekstit ovat otteita aineistona käytetyistä käytännön opettajien väli-
tehtävistä.  
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kainen työyhteisön jäsen haluamattaankin osallistuu harjoittelun toteutumiseen ja ilmapii-

rin muotoutumiseen. Päävastuu opiskelijasta, samoin kuin työyhteisön informoinnista, on 

käytännön opettajalla.   

 

Valmistautumisvaiheessa käytännön ohjaaja informoi tiimiään tulevasta 
opiskelijasta eli käydään keskustelua opiskelijan tulosta, tiimijäsenten sitou-
tumisesta opiskelijan ohjaamiseen ja sovitaan eri työntekijöiden ja ammatti-
ryhmien kanssa opiskelijan mukaan ottamisesta sopiviin työtilanteisiin. 
 
Koko työyhteisö sitoutuu opiskelijan ohjaukseen ja sovitaan etukäteen aika-
tauluista sekä kunkin työntekijän mahdollisuudesta ohjata opiskelijaa. 

 

Työyhteisön tulisi valmistautua opiskelijan tuloon ja keskustella suhtautumisesta opiskeli-

jaan. Tärkeitä teemoja ovat esimerkiksi, mitä opiskelijan tuleminen tarkoittaa työyhteisön 

kannalta ja missä määrin työntekijät sitoutuvat tai jakavat vastuuta opiskelijan ohjauksesta. 

Käytännön opettajat pitivät hyvänä käytäntönä sopia työyhteisössä ohjauksen aikatauluista 

ja siitä, kuka milloinkin ottaa opiskelijan mukaansa. Jokaista työntekijää tarvitaan luomaan 

opiskelijaystävällinen, myönteinen ja avoin ilmapiiri, jossa voi kokea olevansa tiimin täys-

valtainen jäsen. Samalla tulevalle sosiaalityöntekijälle välitetään myönteistä kuvaa työstä.  

 

Sosiaalityötä aloittelevat opiskelijat tulisi nähdä työyhteisöä rikastuttavina, sillä he tuovat 

varsin usein mukanaan sellaista uutta tietoa, joka syventää ja kehittää, ei vain käytännön 

opettajan, vaan koko työyhteisön toimintaa. Opiskelija osallistuu työyhteisön toimintaan 

ikään kuin reuna-alueella, sillä hänellä ei ole kokonaisvastuuta työn tai toiminnan lopputu-

loksesta. Tämä synnyttää uudenlaisia pohdintoja ja näkökulmia, joista hyötyy koko työyh-

teisö. (Hakkarainen 2000, 92.) 

 
Opiskelijoiden olo työyhteisössä on positiivista työyhteisölle ja ohjaajalle. 
 
Työryhmän jäsenet kokivat erityisen hedelmälliseksi tutustua opiskelijan te-
kemään asiakastyön analyysiin. Sen pohjalta saimme uusia näkökulmia työ-
hömme… 

 

Koko työyhteisön merkitystä oppimiselle ja asiantuntijaksi kasvamiselle on syytä tarkastel-

la lähemmin yhteisöllisen osallistumisen kautta. Koulutus itsessään ei voi tuottaa asiantun-

tijuutta vaan asiantuntijuuteen oppiminen vaatii aina asiantuntijayhteisön toimintaan osal-

listumista. (Hakkarainen, 2000, 93.) Tällaista yhteisöllistä prosessia, jossa oppiminen näh-

dään yhteisöön osallistumisen ja kasvamisen prosessina, kutsutaan osallistumisvertaisku-

van näkökulmaksi (versus tiedonhankintavertaiskuva). Osallistumisnäkökulman mukaan 
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oppiminen sisältää tiedollisen prosessin lisäksi eksistentiaalisen prosessin, jossa tapahtuu 

aina yksilön identiteetin kehittymistä. (Hakkarainen ym 2005, 389.) Tämä tarkoittaa sitä, 

että opiskelija omaksuu vähitellen työyhteisön toiminta- ja vuorovaikutuskäytäntöjä sekä 

oppii toimimaan yhteisesti sovittujen normien mukaisesti (Wenger 1998).  

 

Vaikka kyseessä on täysi-ikäiset yliopisto-opiskelijat, on käytännön opettajil-
la myös kasvatuksellinen vastuu ohjata opiskelijaa perustyöelämän taidoissa. 
Esimerkiksi myöhästelyyn, pukeutumiseen tai opiskelijan käyttäytymiseen 
puuttuminen tuntua ohjaajasta kiusalliselta ja vaikealta. Toisaalta puuttumi-
nen näihin asioihin on opiskelijasta välittämistä ja ohjaamista työelämässä 
toimimisesta. 

 

Koska yhtenä oppimisen ja tietämisen edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen sosiaali-

siin yhteisöihin, tulee opiskelijalla olla mahdollisuus päästä mukaan työyhteisön jäsenien 

toimintaa ja keskusteluihin (Hinkka ym 2009, 98). Työyhteisöä hyödynnetään käytännön 

opiskelussa esimerkiksi niin, että opiskelija kulkee eri sosiaalityöntekijöiden mukana. Näin 

hän pääsee havainnoimaan erilaisia työskentelytapoja ja näkemään mahdollisimman paljon 

erilaisia asiakastilanteita, verkostoja ja yhteistyökokouksia. Erilaiset asiakastilanteet ovat 

oppimistilanteita, joita tulee olla mahdollisuus tarkastella kriittisesti ja vapaasti kyseen-

alaistaen.  

 

Opiskelija voi olla mukana myös muiden työntekijöiden työtä seuraamassa, 
jolloin hän saa kuvaa kunkin yksilöllisistä tavoista ja persoonan käytöstä 
työssä. 
 
Opiskelijalle annetaan seuraamiseen mahdollisuutta koko jakson aikana ja 
myös eri työntekijöiden tapaamiset ovat hyödyllisiä. 

 

Mikäli koko työyhteisö sitoutuu opiskelijan ohjaukseen myönteisessä ilmapiirissä, oppi-

mista tukien, on opiskelijan mahdollista muodostaa laaja kokonaiskuva sosiaalityöstä. 

Osallistumisnäkökulmassa oppiminen tapahtuu puhtaasti yksilön sisäisen prosessin sijaan 

osallistumisen verkostoissa, joissa oppiminen välittyy osapuolien erilaisten näkökulmien 

kautta (Hakkarainen 2000, 92). Ohjausvastuuta ei kuitenkaan pidä jakaa liian monen työn-

tekijän kesken, vaikka koko työyhteisön perustehtävään kuuluisikin opiskelijan ohjaami-

nen ja perehdyttäminen. Ohjausvastuun hajauttamisessa kahdelle käytännön opettajal-

le/sosiaalityöntekijälle voi vielä olla omat hyötynsä, mutta se voitaisiin asettaa ylärajaksi. 

Käytännön opettajat nostivat esiin, kuinka ohjausvastuun organisoimaton hajauttaminen ei 

palvele opiskelijan oppimisprosessia ja pohtivat lisäksi, kuinka monelle työntekijälle se 

voidaan hajauttaa. 



10 
 

 

Opiskelijan ohjaus ei toiminut, kuten olisi pitänyt. Ymmärsin, että opiskelija 
ei ole täysin tyytyväinen ohjaukseen, joka oli jaettu viidelle ihmiselle. Olisi 
pitänyt olla yksi käytännön sosiaaliyötä tekevä sosiaalityöntekijä. 

 
Työyhteisön pienuudesta huolimatta teemme työtämme yllättävän paljon toi-
sistamme tietämättä ja etäällä toisistamme. Olemme vain vähän ehtineet pu-
hua keskenämme siitä, mitä itse kukin on opiskelijan kanssa puuhannut, mitä 
on käynyt läpi, minkälaisia tehtäviä antanut jne. Opiskelija on ajoittain tur-
hautunut huomatessaan, että toimimme näin toisistamme tietämättä. 

 

Käytännön opettajalla on päävastuu opiskelijan ohjaamisesta, sillä muutoin vaarana voi 

olla, että opiskelija ”ajelehtii” työntekijältä toiselle. Kun kukin työntekijä ohjaa opiskelijaa 

omalla tavallaan, ei opiskelija oikein kiinnity mihinkään ja kokonaiskuva voi lopulta jäädä 

muodostumatta. 

2.4 Työskentelyvaihe ja käytännön työhön syventyminen 
 

Valmistautumisvaiheen jälkeen käytännön opiskelussa alkaa työskentelyvaihe, josta voi-

daan tunnistaa kolme vaihetta eli orientoitumisvaihe, syventymisvaihe ja lopetusvaihe 

(Lindqvist 2008). Tarkoituksena on ensiksi esittää, kuinka ohjaussuhteessa edetään orien-

taatiovaiheesta lopetusvaiheeseen. Työskentelyvaiheen prosessin kuvaus on rakennettu 

käytännön opettajien kirjoituksien pohjalta, eikä se ole suoraviivainen ote jonkin tietyn 

toimipisteen ohjausprosessista. Käytännön opiskelun toimipisteiden eri vaiheisiin sisällyt-

tämät yksityiskohtaisuudet ja eroavaisuudet jätetään raportoinnin ulkopuolelle. Tarkoituk-

sena on ennemminkin tarjota yleinen esimerkki tai tiivistys, jota vasten voi peilata ja nos-

taa esiin ohjaussuhteessa oppimisen oleellisia elementtejä, ja siten myös hyviä käytäntöjä 

(Luku 4). Ohjaussuhteen ja koko käytännön opiskelun tavoitteena on tukea opiskelijan 

omaa oppimisprosessia ja kehittymistä sosiaalityön asiantuntijaksi, jokaisen yksilöllisistä 

lähtökohdista käsin.  

 

Näkisin itse käytännön opetuksen etenevän prosessin luonteisena siten, että 
tietyt tehtävät huomioidaan prosessin rakenteena, mutta samalla kulkee ai-
nutkertainen prosessi, mikä sisältää henkilökohtaisen oppimisen ja jossa luo-
daan koko ajan uutta prosessia yhdessä. 

 

Käytännön opiskelun etenemistä orientaatiovaiheesta syventymisvaiheeseen ja viimeiseksi 

lopetusvaiheeseen voidaan tarkastella asteittain syvenevänä osallistumisena. Sitä mukaan 

kun aloitteleva opiskelija on hankkinut riittävästi tietoa ja kokemusta, hän pystyy itsenäi-

sesti ja rutiininomaisesti toteuttamaan toimintoja ja toimintavaiheita sekä mahdollisesti 
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osallistumaan myös vaativampien tilanteiden ja ongelmien ratkaisemiseen. (Hakkarainen 

ym. 2005, 131–132.) Käytännön opettajat kuvasivat, kuinka opiskelijan osallistuminen 

työhön syvenee vaihe vaiheelta taitojen karttuessa. 

 

Käytännön jakson opiskelija aloittaa havainnoimalla asiakastilanteita. Har-
joittelun edetessä opiskelija ottaa vähitellen enemmän osaa asiakastyöhön 
työparina ja harjoittelun loppuvaiheessa hän ottaa itsenäisempää roolia 
asiakastilanteissa. 

 

Käytännön opiskelun alkaessa tulisi käytännön asiat olla hoidettu. Se osoittaa opiskelijalle 

heti alusta asti luottamusta ja viestii että työyhteisö näkee hänet tasavertaisena työntekijä-

nä. Monien pienten käytännön seikkojen merkitykset voivat olla suurempia kuin miltä ne 

äkkiseltään ja konkreettisesti vaikuttavat. (Lindqvist 2008.) Viimeistään ensimmäisten päi-

vien aikana opiskelijalle tulisi järjestää harjoittelun vaatimat työvälineet, kuten avain, työti-

lat (mahdollisuuksien mukaan itsenäisiä tehtäviä kuten kirjallisia töitä varten), kulkukortti, 

atk-tunnukset, sähköposti, salassapitosopimus. Lisäksi on hyvä sopia mahdollisimman 

tarkkaan kaikista käytännön asioista, joiden muistamiseksi on suositeltavaa laatia listaa jo 

etukäteen. Jos työpaikalla on perehdytyskansio, sitä kannattaa hyödyntää opiskelijan pe-

rehdytyksessä. Huomioitavia käytännön asioita ovat esimerkiksi harjoittelupäivät, työpai-

kalla oloaika, harjoittelutuntien raportointi, toimipisteen aukioloajat, milloin opiskelija on 

pois työpaikalta, sosiaalitilojen esittely, lähiseudun ruokapaikoista kertominen, kahvilistal-

le osallistuminen, tiimi- ja kokousrakenteen läpikäyminen, turvallisuuteen liittyvät asiat ja 

pelastussuunnitelman esittely. 

 

Orientaatiovaiheessa on hyvä selkeyttää käytännön opiskelun tavoitteita, täsmentää aika-

taulua (sopia esimerkiksi työnohjausajoista) ja suunnitella mahdollisia tutustumiskohteita. 

Viimeistään tässä vaiheessa opiskelija tutustuu myös toisiin työntekijöihin. Voi olla hyvä 

yhdessä sopia, millä nimikkeellä opiskelijaa kutsutaan (esim. opiskelija vai oma nimi). Itse 

työskentelyvaihe aloitetaan työnohjauksella, jossa opiskelija pääsee heti purkamaa ajatuk-

siaan ja pohdintojaan. Työnohjaukset jatkuvat läpi käytännön opiskelun ennalta sovittuina 

aikoina. Työnohjausta tarkastellaan lähemmin luvussa neljä ohjaussuhteen tärkeänä ele-

menttinä. 

 

Sosiaalityön kenttä on varsin pirstoutunut, ja siten myös opiskelijoiden käytännön jaksot 

muotoutuvat eri konteksteissa omannäköisikseen. Käytännön opiskelun alussa opiskelija 

orientoituu uuteen työympäristöön ja perehtyy tietyn toimipisteen tehtäviin sekä siinä työs-
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kentelevien sosiaalityöntekijöiden ammattikäytäntöihin (Lindqvist, 2008). Orientoitumis-

vaiheessa opiskelija tutustuu toimipisteen organisaatioon, perustehtävään ja työyhteisöön 

(Lindqvist, 2008). Käytännön opettajat ovat kuvanneet välineitä, jotka auttavat opiskelijaa 

tuntemaan organisaation tai toimipisteen palvelut. Ne vaihtelivat eri konteksteissa; esimer-

kiksi tutustuminen ”asiakaspolkuihin”, eri palveluihin, organisaatiokaaviot sekä luennot 

(esimerkiksi lainsäädännöstä).  

 

Käytännön opettajat työskentelivät muun muassa lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä, 

yhteisösosiaalityössä, päihdepalvelussa sekä lastenvalvojina. Sosiaalityöntekijän toimen-

kuvat, prosessit, menetelmät ja viitekehykset vaihtelevat näiden välillä, ja varmasti niiden 

sisälläkin. Joka tapauksessa käytännön opiskelun alkuvaiheessa kaikki opiskelijat pereh-

tyivät omalla kentällään tarkoituksenmukaisiin käytäntöihin tutustumalla ja lähinnä seura-

ten asiakastilanteita ja opettajansa sekä työyhteisön toimintaa (Lindqvist, 2008). Orientaa-

tiovaiheesta siirrytään syventymisvaiheeseen kun opiskelija ja käytännön opettaja yhdessä 

arvioivat, että opiskelija hahmottaa riittävän hyvin työkentän ja sen tehtävät.  

 

Syventymisvaihetta voidaan kuvata aktiivisempana vaiheena verrattuna orientaatiovaihee-

seen (esimerkiksi asiakkaan kohtaamisessa). Opiskelija ei enää pelkästään havainnoi ja 

seuraa käytännön opettajaa ja muita sosiaalityöntekijöitä vaan ottaa aktiivisempaa ja vas-

tuullisempaa roolia yhteisissä asiakastapaamisissa. Opiskelija syventää omaksumaansa 

tietoa ja osallistuu erilaisiin tilanteisiin. Hän on mahdollisimman monissa tapaamisissa ja 

tilanteissa mukana seuraamassa eri työntekijöiden työ - ja toimintatapoja aktiivisesti ky-

seenalaistaen ja pohtien. Kaikissa vaiheissa mukana kulkevat reflektoivat keskustelut ja 

opiskelijanohjaus tukevat itsenäistä työskentelyä ja ammatillisen identiteetin prosessointia. 

Samoin kaikissa vaiheissa arvioidaan tavoitteiden saavuttamista, uudelleen määrittämistä 

ja tuetaan niihin pääsemistä. Oleellista on, että opiskelija arvioi myös omaa työskentely-

ään. Esimerkiksi oppimispäiväkirja on hyvä väline oman työskentelyn arviointiin.  

 

Sen jälkeen kun asiakkaita on tavattu yhdessä käytännön opettajan kanssa, voidaan siirtyä 

tasolle, jossa opiskelija ottaa asiakkaita itsenäisesti vastaan. Se, missä vaiheessa opiskelija 

alkaa tapaamaan asiakkaita itsenäisesti, riippuu opiskelijan osaamis- ja valmiustasosta, 

johon vaikuttaa esimerkiksi opiskelijan aikaisempi sosiaalityön kokemus. Perussääntönä 

voisi kuitenkin pitää sitä, että viimeistään ohjausprosessin loppuvaiheessa käytännön opis-

kelussa tuetaan opiskelijan itsenäistä työskentelyä. 
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Käytännön harjoittelun aikana opiskelija oli pääsääntöisesti käytännön opet-
tajan kanssa yhdessä asiakastapaamisissa ja vasta harjoittelun loppuvai-
heessa opiskelija otti itsenäisti asiakkaita vastaan. 

 

Vaikka käytännön opiskelun yleisenä tavoitteena ja perussääntönä on, että opiskelija työs-

kentelee itsenäisesti, ei kaikissa toimipisteissä käytännön opiskelun ”onnistuminen” perus-

tu siihen, pystyykö opiskelija ilman käytännön opettajaa kohtaamaan asiakkaan. Tällainen 

itsenäinen kohtaaminen ei ole kaikissa sosiaalityön orientaatioissa yhtälailla tarkoituksen-

mukaista. Yhteisösosiaalityössä ihmisten väliset kohtaamiset ovat erilaisia verrattuna esi-

merkiksi sosiaaliviraston aikuissosiaalityöhön. Lastenvalvojan perustyö pohjautuu pitkälti 

lainsäädännölle, jolloin voi olla vaikea löytää sellaista asiakastapaamista, jonka harjoitteli-

ja voisi hoitaa itsenäisesti edes ohjaajan läsnä ollessa. Lastensuojelussa asiakastyötä teh-

dään yksilötyön ohella myös pareittain. Tällöin päämääränä voi olla opiskelijan yksin 

työskentelyn sijaan löytää opiskelijan ja opettajan yhteinen tapa työskennellä. Myös toimi-

pisteissä, joissa on useampi opiskelija samanaikaisesti, voivat opiskelijat työskennellä kes-

kenään pareittain, mikä voi olla hyvä tapa harjoittelun keski- ja loppuvaiheessa.  

 

Lopetusvaiheen työskentelyssä pyritään vahvistamaan opiskelijan oman ammatillisen iden-

titeetin prosessointia. Lopetusvaiheeseen sisältyvät työnohjauksen reflektoivien keskuste-

lujen lisäksi erityisesti arviointi ja palaute. Näihin myös päätetään ohjaussuhde. Käytännön 

opettaja laatii kirjallisen palautteen opiskelijalle, jossa arvioi opiskelijan kehittymistä sekä 

vahvuuksia ja kehitettäviä osa-alueita. Palautteen tulisi olla molemminpuolista ja keskuste-

levaa. Myös ohjaajan on hyvä pyytää opiskelijalta palautetta ja kehittämisideoita liittyen 

ohjaukseen. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen kuuluu kaikkiin käytännön opiske-

lun vaiheisiin ja sillä on tärkeä merkitys ammatilliselle kasvulle niin opiskelijan kuin käy-

tännön opettajankin kehitystä ajatellen. 

 

Palautteen antaminen ja sen saaminen kehittää mielestäni reflektiokykyä, an-
taa mahdollisuuden työn hallinnan tunteen lisääntymiselle sekä auttaa työssä 
jaksamista… 

 

Olen myös kokenut onnistumisen iloa ja saanut opiskelijaltani positiivista pa-
lautetta. Hänen kommenttinsa ja hänen kanssaan käydyt keskustelut ovat 
mielestäni kohottaneet ammatti-identiteettiäni ja saaneet minut tuntemaan it-
seni oman alani ammattilaiseksi. 

 

Yhteenvetona voi todeta, että käytännön opetuksessa yleisenä ohjaamisen hyvänä käytän-

tönä on opiskelijan oppimisen hahmottaminen asteittain syvenevänä prosessina, jossa on 
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erilaisia vaiheita ja elementtejä. Koska opintojakson tavoitteena on tukea opiskelijan omis-

ta lähtökohdista tapahtuvaa vaiheittain syvenevää osallistumista, on käytännön opiskelu 

suunniteltava ja räätälöitävä opiskelijan ominaisuuksien pohjalta. Henkilökohtainen suun-

nitelma, joka tähtää koulutuksen asettamien tavoitteiden saavuttamiseen, on ohjauksen 

hyvä käytäntö. Jotta opiskelija voisi käytännön opiskelun aikana kasvaa tulevana sosiaali-

työn asiantuntijana, vaaditaan työyhteisön kaikilta jäsenilta myönteistä ja avointa suhtau-

tumista opiskelijaan. Työyhteisön oppimista edistävä orientoituminen on ohjauksen hyvä 

käytäntö.  

 

3 Opiskelijan ohjaamisen tärkeät elementit 
 
Opiskelijan ohjaaminen käytännön opiskelussa muodostuu erilaisista elementeistä. Tässä 

luvussa esitettävät opiskelijan ohjaamisen elementit on muodostettu tiivistämällä käytän-

nön opettajien moninaisia kuvauksia niin opiskelijan ohjaamisesta kuin omasta oppimises-

ta Käytännön opettaja -koulutuksessa. Hyvässä ohjaussuhteessa opiskelijan ohjaamisen 

tärkeät elementit ovat mukana kaikissa käytännön opiskelun vaiheissa. Ne ovat hyviä käy-

täntöjä, jotka ovat kiinteässä suhteessa toisiinsa niin, että niiden kokonaisuudesta muodos-

tuu hyvä ohjaussuhde. Kuitenkin jokainen ohjaussuhde ja kohtaaminen muodostavat oman 

dynamiikkansa, joten luvussa esiteltävien elementtien kokonaisuudesta syntyy aina ainut-

laatuinen ohjaussuhde. Tarkoituksena ei siis ole luoda mekanistista ohjeistusta hyvästä 

ohjaussuhteesta vaan tarkastella hyvän ohjaussuhteen rakentumisen peruselementtejä.  

 

3.1 Opiskelijan oman oppimisprosessin tukeminen  
 

Opiskelijan ohjaamisessa tarkoituksena on tukea hänen omaehtoista kasvuaan. Käytännön 

opettajan tehtävänä on asettua omaa ammattitaitoaan ja persoonaansa hyväksi käyttäen 

tukemaan opiskelijan yksilöllistä ammatillista kehittymistä. Ohjaamisen tarkoituksena ei 

ole, että käytännön opettaja toimisi ikään kuin ylhäältä päin oman osaamisen ja tiedon siir-

täjänä. (Ojanen, 2000, 12–13.) 

 

En opettanutkaan opiskelijaa käytännön työhön, vaan olikin opeteltava oh-
jaamaan opiskelijan omaa oppimisprosessia. Keskiössä ei ollutkaan oma 
työkokemukseni ja sen jakaminen, vaan opiskelijan omat taustaresurssit (työ-
kokemus, entinen ammatti, entiset opinnot) huomioiden tukeminen hänen it-
sensä asettamiin tavoitteisiin. 
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Prosessin alkuvaiheessa opiskelija tarvitsee eniten tukea ja ohjausta, sillä tässä vaiheessa 

opiskelijan tiedot ja taidot voivat olla varsin rajalliset (Hakkarainen ym 2005, 131). Opis-

kelijan tukeminen alkuvaiheessa luo perustaa myöhemmälle taitojen kehittymiselle ja on 

siksi tärkeä ohjauksen vaihe. Täyteen osallistumiseen voidaan siirtyä vaiheittain huomioi-

den riittävät osallistumisen mahdollisuudet ja asteittainen tuki (Hakkarainen ym 2005, 

136). Käytännön opettajat kuvasivat ohjaussuhteen alkua vaiheena, jolle on tyypillistä tii-

vis yhdessäolo opiskelijan kanssa.  

 

Alussa opiskelija seuraa käytännön opettajaansa tiiviisti kaikkialle opettajan 
työtehtäviin. Erityisesti opiskelija seuraa opettajansa työskentelyä käytännön 
asiakastilanteissa. 

 

Opiskelijalla ei välttämättä ole lainkaan aikaisempaa kokemusta sosiaalityöstä, jolloin 

asiakastilanteet ovat opiskelijalle vaikeita ongelmanratkaisutilanteita. Opiskelija on ikään 

kuin reuna-alueella, jossa ongelman ratkaiseminen vaatii asiantuntijan tukea. Käytännön 

opettajan tehtävänä on tällaisessa tilanteessa yksinkertaistaa ja pilkkoa monimutkaista ti-

lannetta. Näin opiskelijan on mahdollista yhdessä käytännön opettajan kanssa ratkaista 

muutoin hänelle mahdoton ongelma.  Tällaista ohjauksen prosessia kutsutaan tikapuiden 

rakentamiseksi (scaffolding). Se on prosessi, jossa luodaan sellaisia älyllisiä, sosiaalisia ja 

emotionaalisia rakenteita, jotka tukevat opiskelijan taitojen karttumista (esimerkiksi suun-

nittelu- ja arviointikeskusteluissa ja työnohjauskeskusteluissa). (Hakkarainen ym 2005, 

390.) 

 

Tikapuiden rakentamisesta ja opiskelijan tukemisesta puhuttaessa on hyvä esitellä näihin 

kiinteästi liittyvä lähikehityksen vyöhyke (Vygotski). Lähikehityksen vyöhyke kuvaa sel-

laista dynaamista aluetta, jossa ”ihmiset pystyvät ulkoisen tuen varassa tekemään vaati-

vampia asioita kuin heille olisi muutoin mahdollista.” Käytännön opettajan tulee tarjota 

opiskelijan ajattelu- ja toimintaprosessille sellaisia ”rakennustelineitä”, jotka auttavat häntä 

työskentelemään omalla lähikehityksen vyöhykkeellään (Hakkarainen ym 2005, 130–131.) 

 

Opiskelija ottaa prosessin aikana aktiivisesti käyttöönsä jakson aikana oppi-
maansa sitä mukaan kun jokin taito alkaa karttua. Ohjaaja tarjoaa opiskeli-
jalle mahdollisimman paljon oppimismahdollisuuksia erilaisissa asiakasti-
lanteissa ja verkostoissa. 

 

Tikapuiden rakentamisen prosessissa käytännön opettaja säätelee opiskelijalle antamaansa 

tuen määrää opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Kun opiskelija osoittaa hallitse-
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vansa jonkin tehtävän, käytännön opettaja vähentää antamaansa tukea. Tuen antamista on 

säädeltävä niin, että opiskelijalle jää riittävästi tilaa kehittyä myös itsenäisesti suoriutumal-

la. Liiallinen tuki voi tukehduttaa opiskelijan kehittymisen. Toisaalta taas lisätukea tulee 

antaa ongelmanratkaisun kriittisissä vaiheissa, vaikka opiskelija jo pystyisikin itsenäisiin 

suorituksiin. Käytännön opettajat kokivat vaikeaksi tasapainoilun opiskelijan erilaisten 

tuen tarpeiden välillä.  Voi olla haasteellista ymmärtää, milloin opiskelijaa tulee kannustaa 

itsenäisiin suorituksiin ja milloin hän on välttämättömän tuen tarpeessa. Käytännön opetta-

jien on tarpeellista pohtia, palveleeko opiskelijalle annettu tuki hänen yksilöllistä oppimis-

prosessiaan vai ennemmin käytännön opettajan omia tarkoitusperiä ja ennakkokäsityksiä.  

 
Vastuun siirtäminen opiskelijalle ei ollut yksiselitteisen helppoa. Jouduin 
muistuttelemaan itseäni siitä, että harjoittelun tarkoituksena oli tarjota opis-
kelijalle niin paljon valmiuksia, että hän kykenisi kutakuinkin itsenäisesti hoi-
tamaan sosiaalityöntekijän tehtäviä. 
 
Ongelmaksi koin, että reflektointiin ja riittävästi tilaa antavaan prosessiin en 
uskaltanut antaa tilaa, koska työ on niin kiireistä ja siihen syntyy totuttu ryt-
mi. 

 

Ohjausprosessissa opiskelijalle avataan pikkuhiljaa uusia mahdollisuuksia osallistua sosi-

aalityöntekijän tehtäviin. Kuitenkaan opiskelijalla ei ole kokonaisvastuuta työn tai toimin-

tansa lopputuloksista, vaan vastuun kantaa aina viimekädessä käytännön opettaja. Käytän-

nön opintojakson tarkoituksena on tarjota tilaisuus työskennellä yhdessä asiantuntijoiden 

kanssa ilman, että vaaditaan välittömästi koko toiminnan hallintaa ja ydinalueen osaamista. 

Opiskelijalle tuleekin antaa tilaa edetä rajoittuneesta osaamisesta kohti täydempää osallis-

tumista (Hakkarainen ym 2005, 129). Käytännön opettajat pohtivat opiskelijan oikeutta 

olla sosiaalityötä oppimassa oleva opiskelija, joka ei ole tullut toimipisteeseen pelkästään 

helpottamaan ohjaajan tai organisaation työtaakkaa. 

 

Opiskelijan oikeus olla työelämään ja uusiin menetelmiin tutustuvana har-
joittelijana ei sisäisessä maailmassani ollutkaan niin itsestään selvää kuin 
puheissani.  
 
Työyhteisön sisältämää tunnepitoista pateettisuutta ja kaaoksellisuutta näkyi 
myös suhteessa opiskelijaan. Johtaja ja työntekijät aluksi kyselivät opiskeli-
jaa ”käytävällä” tehtäviinsä oletuksena, että opiskelija on pelkkää aikaa. 
 
Jonkin verran toiveita oli siitä, että harjoittelija olisi apuna työparina ja täs-
sä suhteessa jouduin tekemään jonkin verran rajanvetoa. 
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Ohjauksen hyvänä käytäntönä on, että käytännön opettaja, ja koko työyhteisö rakentaa ja 

purkaa oppimisen kannalta tärkeitä tikapuita oikealla hetkellä. Toisin sanoen koko työyh-

teisön tulisi haastaa opiskelijaa ylittämään omia rajojaan ja osallistumaan asteittain syve-

nevään ongelmanratkaisuun. (Hakkarainen ym 2005, 131; 190.) Samalla opiskelijaa roh-

kaistaan toimimaan ja ajattelemaan kuin asiantuntija sekä osallistumaan haastaviinkin ti-

lanteisiin. Osallistumisen ja erilaisten mallien kautta opiskelijalle välittyy sosiaalityönteki-

jöiden käytäntöjä (ongelmanratkaisu). Seuraavaksi tarkasteltava opiskelijan ohjauksen 

elementti ja hyvä käytäntö on käytännön opettajan ja koko työyhteisön toimiminen malli-

na. 

3.2 Käytännön opettaja ja työyhteisö mallina opiskelijalle  
 

Käytännön opettaja ja koko työyhteisö toimivat väistämättä sosiaalityön mallina opiskeli-

jalle kaikissa käytännön opiskelun vaiheissa ja sitä voidaan yleisesti pitää ohjaamisen hy-

vänä käytäntönä (Juvonen 2010, 15–16). Käytännön opettajat nimesivät yhdeksi tavoit-

teeksi mallina toimimisen opiskelijalle. He pohtivat sitä, minkälainen kuva heistä välittyy 

sosiaalityöntekijöinä, ja minkälainen on hyvä malli. 

 

Suunnitelmani ja tavoitteeni ohjaajana oli… opettaa sosiaalityöntekijän pe-
rustehtävä ja toimia hyvänä mallina. 
 
… toivon että annoin itsestäni kuvan, etten tiedä kaikkea ja sosiaalityö on 
jatkuvaa oppimista asiakkaista ja itsestään.  
 
Itseltäni odotin, että osaisin välittää asiakasta kunnioittavaa ja kuuntelevaa 
työotetta ja tuoda… sosiaalityöhön laajempaa näkökulmaa… 

 

Mallina toimimisesta voidaan erottaa kaksi tasoa, konkreettinen ja teoreettinen (Juvonen  

2010, 15; Jyrhämä 2002, 98–100). Käytännön opettajat pitivät asiakastilanteita tärkeinä ja 

merkityksellisinä oppimistapahtumina. Konkreettisella mallina toimimisen tasolla ollaan 

erityisesti alkuvaiheessa kun opiskelija lähinnä havainnoi ja seuraa sosiaalityöntekijöiden 

työskentelyä. Käytännön opiskelun ohjausprosessille tyypillistä oli edetä pelkästä havain-

noinnista asteittain kohti aktiivista ja itsenäistä asiakkaan kohtaamista. Toisaalta vaikka 

opiskelija työskentelisikin itsenäisesti, voi käytännön opettaja toimia havainnoinnin koh-

teena läpi käytännön opiskelun.  

 

Kun opiskelija myös sopivan seuraamisen jälkeen ottaa vastaan omia asiak-
kaita voi mukana olo kuitenkin jatkua läpi koko harjoittelun. 
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Opiskelijan ja käytännön opettajan käymät keskustelut sosiaalityöhön liittyvien tilanteiden 

kohtaamisesta ja niissä toimimisesta tarjoavat mallin teoreettisella tasolla (Juvonen 2010, 

16; Jyrhämä 2002, 98–100). Tällaisia keskusteluja, ennen ja jälkeen asiakastilanteen, voi-

daan kutsua suunnittelu- ja arviointikeskusteluksi. Suunnittelukeskustelun tarkoitus on 

yhdessä läpikäydä tulevan tilanteen (esimerkiksi asiakastilanteet, verkostokokoukset) tar-

koituksia ja taustoja. Arviointikeskustelut ovat tapaamisten välittömiä ”purkutilaisuuksia”, 

joissa opiskelijalla on mahdollisuus kyseenalaistaa työtapoja ja esittää tilanteeseen liittyviä 

kysymyksiä sekä näkökulmia. Käytännön opiskelun kaikissa vaiheissa keskustelujen ilma-

piirin tulisi olla kriittisyyteen kannustava ja tunteet sekä molemmin puoleisen palautteen 

huomioivan. 

 

Ennen jokaista asiakastapaamista pidetään ohjaajan ja opiskelijan välillä 
suunnittelukeskustelu. Suunnittelukeskustelun tarkoituksena on selkiyttää 
asiakastappamisen tarkoitus ja tavoitteet opiskelijalle. Sovimme yhdessä käy-
tettävistä työvälineistä, neuvottelun rungosta ja rooleista (esim. kumpi tekee 
muistiinpanoja).  
 
Heti tapaamisen jälkeen pidetään arviointikeskustelu, jossa yhdessä ar-
vioimme äskeistä asiakastapaamista sekä asiakkaan että työntekijän kannal-
ta… sekä arvioida olemassa olevia käytäntöjä, vaihtoehtoisia toimintamalle-
ja ja itseään työntekijänä avoimesti. 

 

Koko työyhteisö ja sen jäsenet toimivat mallina. Erityisesti käytännön opiskelun alkuvai-

heessa opiskelijat osallistuvat toisten sosiaalityöntekijöiden käytäntöihin havainnoimalla ja 

seuraamalla heidän erilaisia toimintatapojaan. Havainnoimalla monia eri sosiaalityönteki-

jöitä erilaisissa yhteyksissä, opiskelija peilaa heidän kauttaan sitä, millaiseksi sosiaalityön-

tekijäksi haluaisi kehittyä ja millaiseksi ei toivo tulevansa. (Hinkka ym 2009, 107). Opis-

kelija ei passiivisesti omaksu yhteisön toimintatapoja, kulttuuria ja arvoja vaan vertaa ja 

reflektoi niitä aktiivisesti omiin arvoihinsa, kokemuksiinsa ja persoonaansa.  

 

Jokainen työntekijä tekee työtä omalla persoonallaan ja opiskelija joutuu itse 
rakentamaan omaa sosiaalityöntekijän identiteettiä omalla tavallaan. 

 

Opiskelija voi olla mukana myös muiden työntekijöiden työtä seuraamassa, 
jolloin hän saa kuvaa kunkin yksilöllisistä tavoista ja persoonan käytöstä 
työssä. 

 

Ohjaaja toimii erilaisten arvojen, asenteiden ja työtapojen esiintuojana. 
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Havainnoimalla ja osallistumalla sosiaalityöntekijöiden (asiantuntijoiden) käytäntöihin, 

opiskelija omaksuu vähitellen hiljaista tietoa ja toimintakulttuuria sekä kasvaa asiantunti-

jayhteisön jäseneksi. Käytännön opettajat kokivat haasteelliseksi sanoittaa opiskelijalle 

omia toimintatapojaan. Oma rooli tai toimenkuva toimipisteessä voitiin kokea hankalaksi 

sovittaa käytännön opiskelun tai opiskelijan tavoitteisiin. Esimerkiksi käytännön opetta-

juuden ja esimiesaseman yhdistäminen voi olla haasteellista. Tällöin käytännön opettaja ei 

välttämättä voi toimia opiskelijalle perussosiaalityön mallina ja ohjausvastuuta on organi-

soitava toisille. Käytännön opiskelun toimipisteessä ja työyhteisössä voi sosiaalityönteki-

jöiden työnkuva tai asiantuntijuus olla myös epäselvä. Jos käytännön opettajalle oma työn-

kuva ja osaaminen ovat epäselviä voi opiskelijan olla vaikea muodostaa kokonaiskuvaa 

sosiaalityön asiantuntijuudesta. 

 
Esimies ei ole sopiva käytännön opettajaksi, koska sosiaalialan esimiestyö ei 
ole sitä, mitä opiskelija tulee käytäntöön opiskelemaan… Jos esimies on käy-
tännön opettajana, hän joutuu kuitenkin siirtämään ohjauksen niille, jotka te-
kevät käytännön sosiaalityötä.  
 

 
Ehkä työpaikallani sosiaalityöntekijän työnkuva ei ole ylipäänsä ollut kovin 
selkeä ja opiskelijan oli vaikea saada kokonaiskuvaa sosiaalityöntekijän työs-
tä. 

 

Hyvänä ohjauksen käytäntönä on, että opiskelijalle tarjotaan käytännön opiskelun aikana 

mahdollisimman paljon erilaisia malleja niin työyhteisössä kuin erilaisien tutustumiskoh-

teiden kautta. Vaikka tähän liittyy väistämättä se, että opiskelija on useiden eri sosiaali-

työntekijöiden mukana, tulee käytännön opettajalla olla ohjausvastuu opiskelijasta. Koko 

työyhteisön sitoutuminen mallina toimimiseen edellyttää myös, että jokainen työyhteisön 

jäsen varaa asiakastilanteiden ympärille riittävästi aikaa opiskelijan kanssa käytäville 

suunnittelu- ja arviointikeskusteluille. Opiskelijalle välittyy mallien ja osallisuuden kautta 

erilaisia tapoja olla vuorovaikutuksessa, joka muodostaa sosiaalityön ytimen.  

3.3 Vuorovaikutus 
 

Vuorovaikutus on konteksti, jossa opiskelijan ohjaus tapahtuu. Hyvä vuorovaikutus asia-

kastilanteissa ja ohjaussuhteessa ovat keskenään yhdenmukaisia ja sisältävät samanlaisia 

elementtejä. Ohjaussuhteessa on hyvä harjoitella asiakassuhteessa tarvittavia vuorovaiku-

tustaitoja. Tässä luvussa tarkastellaan sosiaalityön hyvän asiakassuhteen keskeisiä vuoro-

vaikutuksen elementtejä ja esteitä. Vaikka asiakassuhde ja ohjaussuhde ovat yhdenmukai-

sia, tarkastellaan käytännön opiskelun ohjaussuhteen vuorovaikutuksen elementtejä oman 
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otsikkonsa alla. Dialoginen vuorovaikutus on sosiaalityön eettisten periaatteiden mukaista 

ja sen taustalla on laajempi ihmiskäsitys. Siten dialogisesti suuntautunut käytännön opetta-

ja välittää opiskelijalle tällaisia vuorovaikutustaitoja toimiessaan mallina asiakastilanteissa 

ja kutsumalla opiskelijan kanssaan dialogiseen vuorovaikutukseen. Dialogisuus on yksi 

vuorovaikutusorientaatio ja sosiaalityön kontekstissa sitä on hyvä tarkastella suhteessa 

asiantuntijavaltaan ja tulosvastuuseen.  

Sosiaalityön keskeisiä vuorovaikutuksen elementtejä  
 

Sosiaalityö on ihmissuhdetyötä, jonka ytimenä on työntekijän ja asiakkaan kohtaaminen. 

Sosiaalityön voidaan sanoa todellistuvan asiakaskontaktien vuorovaikutusprosessissa, jossa 

määrittyy asiakassuhteen sisältö ja laatu. Koska sosiaaliyössä pyritään aina asiakasta voi-

maanuttavaan kohtaamiseen, vaaditaan ammattitaitoiselta sosiaalityöntekijältä substans-

siosaamisen rinnalla hyviä ihmissuhdetaitoja ja kykyä reflektoida vuorovaikutustilanteita 

eri tasoilla (esimerkiksi, miten sosiaalityöntekijä ja asiakas kohtaavat toisensa ja millaisiksi 

heidän roolinsa suhteessa toisiinsa muotoutuvat).  (Juhila 2006, 11; Karvinen-Niinikoski 

ym 2007, 19.) Käytännön opettajat nostivat esiin vuorovaikutustaitojen merkityksen asia-

kastyön ammatillisena vaatimuksena ja käytännön opiskelun tavoitteena.  

 

Kyseessä on ihmissuhdetyö. Liittykö tänä päivänä opiskeluun tarpeeksi ih-
missuhdetaitoja tai vuorovaikutustaitoja, joista perussosiaalityöntekijä var-
maankin hyötyisi omassa työssään? 
 
Tavoitteena on, että opiskelija… kehittyy asiakkaan kohtaamistyössä ja vuo-
rovaikutuksessa asiakkaan kanssa… 

 

Sosiaalityön vuorovaikutuksen valmiudet kehittyvät käytännön opiskelussa kaikkien vuo-

rovaikutuksen osapuolien kanssa (esimerkiksi käytännön opettaja, toiset opiskelijat, koko 

työyhteisö) (Mönkkönen 2002, 86–87). Näin ollen käytännön opintojaksot ovat oleellisia 

paikkoja näiden taitojen kehittymisen kannalta.  Kaikki vuorovaikutustilanteet käytännön 

jakson aikana ovat potentiaalisia harjoittelutilanteita. Käytännön opettaja ja laajemmin 

koko työyhteisö, toimii opiskelijalle asiakkaan kohtaamisen esimerkkinä ja ohjaussuhtees-

sa tulisi pyrkiä sanoittamaan ja jäsentämään vuorovaikutustilanteiden dynamiikkaa opiske-

lijalle. 

 

Välitehtävissään käytännön opettajat pohtivat, minkälainen on hyvä asiakassuhde, minkä-

laisista elementeistä se rakentuu ja minkälaisia asioita he pitävät tärkeinä välittää opiskeli-
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joilleen. Tarkoituksena on peilata käytännön opettajien esiin nostamia asiakassuhteen poh-

dintoja dialogiseen orientaatioon. Esimerkiksi Antti Särkelä (2001) on lähestynyt kysymys-

tä hyvästä asiakassuhteesta neljästä eri näkökulmasta. Näitä ovat ensinnäkin asiakkaan 

kokemus hyväksytyksi tulemisesta (arvostava ja kunnioittava kohtaaminen), toiseksi luot-

tamus, kolmanneksi välittämisenä koettu jämäkkyys ja vaativuus sekä neljäntenä välittä-

minen. (Mt. 31–42.)  

 

Asiakkaasta välittäminen ilmenee työntekijän tavassa olla läsnä. Sosiaalityöntekijän läsnä-

olo asiakassuhteessa on ymmärrettävä laajemmin kuin fyysisenä olemisena. Se välittyy 

vuorovaikutuksessa erityisesti ei-sanallisin keinoin, kuten eleiden, ilmeiden, katsekontak-

tin, äänensävyn ja kokemuksien jakamisen kautta. Oleellista ei ole vain se, mitä tehdään ja 

sanotaan, vaan se, miten tehdään ja miten sanotaan. (Särkelä 2001, 38.) Käytännön opetta-

jat tunnistivat läsnäolon merkityksen vuorovaikutusprosessin elementtinä, jonka toivoivat 

välittävänsä opiskelijalle. 

 

Läsnä olemisen taito on ollut monessakin mielessä mukana. Olemme keskus-
telleet opiskelijan kanssa paljon siitä, miten tärkeää on olla aidosti läsnä 
asiakkaiden tapaamisissa… 

 

Käytännön opettajat nostivat esiin asiakkaan arvostamisen ja kunnioittamisen asiakassuh-

teen keskeisenä elementtinä. Kunnioituksen varassa toimiva suhde voidaan nähdä vastak-

kaisena suhteeseen, jossa sosiaalityöntekijä ei asetu asiakkaan kanssa samalla tasolle, vaan 

pyrkii hallitsemaan ja asettumaan asiakkaan yläpuolelle (Särkelä 2001, 32–33).  Tähän 

vastakkainasetteluun syvennytään myöhemmin vertailtaessa dialogista orientaatiota ja asi-

antuntijavaltaa. Käytännön opettajat pitivät tärkeänä, että opiskelija omaksuu kunnioittavan 

ja arvostavan kohtaamisen oman ammatillisuutensa perustaksi.  

 

 Käytännön opettajana kerron opiskelijalle …arvostavasta tavasta kohdata 
asiakkaita... 

 
…ensisijaisesti on tultava toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja kunnioittaa 
heitä. 

 

On kuitenkin eri asia puhua kunnioittavasta ja arvostavasta kohtaamisesta kuin toimia sen 

mukaisesti. Toisen ihmisen hyväksyminen ja kunnioittaminen todellistuvat vuorovaikutus-

prosessin eri tasoilla: asiakkaiden kohtaamisissa, työntekijöiden keskinäisissä keskusteluis-

sa ja heidän välisissä suhteissaan (koko työyhteisössä). Toisin sanoen kunnioituksen taus-
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talla on laajempi ihmiskäsitys, ja esimerkiksi työntekijöihin sopii sama ihmiskäsitys kuin 

asiakkaisiinkin. Ei myöskään riitä, että oppii toimimaan taidokkaasti kasvokkain asiakkai-

den kanssa, mutta kahvihuoneessa puhuukin asiakkaista epäarvostavaan sävyyn. (Mönkkö-

nen 2007, 33.) Dialogisen taidon harjoittaminen vaatii, että yhteisö arvostaa dialogisuutta 

(Ojanen 2000, 66). Käytännön opettajat pohtivat sitä, kuinka asiakkaista tulee aina keskus-

tella arvostavassa ja kunnioittavassa hengessä.  

 

Mietimme asiakasta kunnioittavalla tavalla, miten asiakas tulisi parhaiten 
autettavaksi, mitä hänelle voidaan tarjota ja millä keinoin hän poistuisi ta-
paamisesta entistä voimaantuneempana. 
 
Suunnittelukeskustelu tulee käydä asiakasta kunnioittavasti. 

 

Luottamus on asiakassuhteen oleellinen elementti. Käytännön opettajat eivät nostaneet 

luottamusta esiin asiakassuhteen kontekstissa, vaan pohtivat sitä lähinnä opiskelijan ohja-

ussuhteen osana, johon palataan myöhemmin. Luottamus on vuorovaikutuksen tuotos ja 

dialogisen suhteen elementti. Se ei synny tyhjästä, vaan muodostuu ihmisten välille vasta 

vuorovaikutuksen edetessä ja kehittyessä. Luottamus mahdollistaa yhteisiin tavoitteisiin 

pääsemisen ja molemminpuolisen sitoutumisen ilman kontrollia. (Mönkkönen 2007, 120–

121.)  

 

Dialogisessa asiakassuhteessa vuorovaikutuksessa on kaksi tasavertaista osa-
puolta. Tarkoituksena on nimenomaan yhdessä määritellä tilannetta ja etsiä 
asioihin ratkaisua. Tämä sekä edellyttää molemminpuolista luottamusta, että 
rakentaa sitä. Jotta olisi mahdollista kohdata vuorovaikutuksen toinen osa-
puoli, on välttämätöntä kuunnella aktiivisesti toista. On myös oltava valmis 
riisuuntumaan tietämisestä ja sen tuomasta kontrollista sekä antauduttava ti-
lanteeseen. Kaarina Mönkkönen (2007) puhuu dialogisesta kuuntelemisesta 
ja asenteellisesta rohkeudesta. Dialoginen kuuntelu on yhteinen oppimispro-
sessi, jossa keskeistä on aktiivinen kuuntelu. Asenteellinen rohkeus on ”us-
kallusta” asettua asiakkaan kanssa samalle tietämättömyyden ja hämmästyk-
sen alueelle ja löytää sieltä uusia oivalluksia. (Mt. 28.)  

 

Toisen ihmisen aito kohtaaminen on hyvän auttajan ominaisuus. Aito kohtaaminen vaatii 

kykyä asettua toisen asemaan ja on dialogisen vuorovaikutuksen edellytys. Se, että kyke-

nee tarkastelemaan asioita asiakkaan sisäisestä maailmasta käsin, auttaa työntekijää tuo-

maan tilanteeseen sellaista omaa näkökulmaa, minkä ajattelee olevan avuksi tilanteen jä-

sentämisessä ja syvemmässä ymmärryksessä. (Särkelä 2001, 41–42.) Käytännön opettajat 

nostivat esiin, kuinka tilanteita on tärkeää pohtia yhdessä, kaikkien vuorovaikutukseen 
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osallistujien näkökulmasta. Hyviä paikkoja tällaiselle tarkastelulle olivat asiakastilanteiden 

purkukeskustelut, asiakastilanteet ja työnohjaustapaamiset. 

 
Asiakastapaamisen ilmapiiriä on tärkeää miettiä myös asiakkaiden kannalta 
eli miten he kokivat neuvottelun. Usein käytäntönä on myös asiakkailta itsel-
tään kysyä kokemusta tapaamisesta neuvottelun lopussa. 

 

Dialogisessa suhteessa työntekijän tehtävänä on olla apuna asiakkaan omassa projektissa, 

jolloin asiakkaaseen tulee suhtautua oman toimintansa subjektina. (Särkelä 2001, 71) Sii-

hen, missä määrin asiakkaan sisäinen maailma tulee työntekijän ja asiakkaan yhteisesti 

jakamaksi ja ymmärretyksi vaikuttavat työntekijän ominaisuudet, kuten myötäeläminen, 

kunnioitus ja kärsivällisyys (Särkelä 2001, 41–42). Työntekijän auttamishalusta huolimatta 

asiakkaan aito kohtaaminen voi tuntua mahdottomalta ulkoisten tekijöiden takia. Käytän-

nön opettajat kuvasivat yhtenä asiakassuhteen elementtinä jatkuvan kiireen ja suuret asia-

kasmäärät. Näitä dialogisen suhteen esteitä voidaan tarkastella asiantuntijavallan ja tulos-

vastuun käsitteiden kautta, mitkä on hyvä nostaa pohdittavaksi myös käytännön opiskelun 

aikana. 

Dialogisen suhteen esteitä 
 

Dialoginen kohtaaminen on sosiaalityön eettisten periaatteiden soveltamista käytäntöön 

(Mönkkönen 2007, 33–34). Sosiaalityö sijoittuu monien jännitteiden keskelle, mikä toden-

tuu konkreettisesti asiakkaan kohtaamisen tasolla ja työntekijöiden jaksamisessa. Asiakas-

työ tapahtuu laajemmassa yhteiskunnallisen muutostyön kontekstissa (Karvinen 1991, 7), 

eikä sosiaalityötä voida tarkastella irrallaan yhteiskunnan ajan hengestä. Vaikka dialoginen 

vuorovaikutus on eettisesti tavoiteltavaa, on sen taustalla oleva ihmiskäsitys ristiriidassa 

laajemmin vallitsevan mekanistisen, ihmisen ”aktivointiin” tähtäävän pyrkimyksen (dis-

kurssin) kanssa. Käytännön opettajien pohdinnoissa tämä näkyi jatkuvana ajan puutteena ja 

havahtumisena omaan rooliin liittyvään vuorovaikutukselliseen valtaan. Kiire koettiin yk-

sipuolisesti haasteeksi niin asiakkaan kuin opiskelijankin kokonaisvaltaiselle kohtaamisel-

le.  

 

Asiakastyössä koetun ajanpuutteen taustalla on pitkälti tulosvastuu, jonka soveltaminen 

vuorovaikutusammattilaisen toimintaan voi johtaa umpikujaan. (Mönkkönen 2007, 159–

160.) Dialogiselle suhteelle ominainen uuden löytämisen mahdollisuus ja tilan antaminen 

asiakkaan omaehtoiselle toiminnalle, voi peittyä jatkuvan tehokkuusvaatimuksen alle ja 

jäädä pelkäksi hienoksi puheeksi ja käytännöstä irralliseksi ajatteluksi. Käytännön opettajat 
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joutuivat miettimään, minkälainen kuva opiskelijalle muodostuu käytännön jaksolla sosiaa-

lityön arjesta ja asiakkaan kohtaamisesta.  

 

Kuva jota välittää hektisenä aikana ei ehkä kuitenkaan ole niin hyvä – sitä 
toivoo että asiakas pitää osan asioista sisällään jotta tapaaminen ei veny lii-
an pitkäksi kun jo seuraava tapaaminen pitäisi alkaa. 
 
Saimme kokea suurien asiakasmäärien lisääntymistä ja koimme koko ajan te-
kevämme työn entistä pinnallisemmin. Joutui nopeammin tekemään kaikki 
asiat jotta sai annettua ainakin jonkinlaista ja jonkintasoista palvelua asiak-
kaille jotka kolkuttivat sosiaalitoimiston ovea.. 

 

Dialoginen, ja myös eettisesti kestävä asiakkaan kohtaaminen, vaatii aikaa ja vastavuoroi-

suutta. (Mönkkönen 2007, 164–167). Sillä, miten käytännön opettaja jäsentää ja selittää 

opiskelijalle tilanteen, jossa toimitaan ammatti-etiikan vastaisesti (esimerkiksi kiireen ta-

kia), on suuri merkitys. Sosiaalityöntekijät kohtaavat työhön liittyvien velvollisuuksien 

välisiä ristiriitoja. Perusristiriitoja ovat asiakasta ja oman ammatin eettisiä lähtökohtia kos-

kevien velvollisuuksien suhde työorganisaation ja koko yhteiskunnan vaatimuksiin. (Juhila 

2006, 94). Voidaan puhua niin sanotusta ihmistyön perusristiriidasta (Juhila, 2009, 296–

312). 

 

Käytännön opettaja -koulutus herätti käytännön opettajissa pohdintaa asiakkaan kokonais-

valtaisesta kohtaamisesta. Koulutuksen tarjoama mahdollisuus reflektoida omaa työtä ja 

ammatillisuutta sekä käsitteiden löytäminen hiljaiselle tiedolle voi heijastua myös asiakas-

suhteen laatuun ja dialogiselle avautumiselle.  

 

Pidin kovasti koulutuspäivistä, jotka koskivat dialogisuutta ja asiakkaan koh-
taamista. Monet minun ajatuksistani saivat sitä kautta teoreettista pohjaa. 
Lisäksi ajassa missä tehokkuus ja työn määrä usein tuntuvat korvaavan työn 
laadun, oli virkistävää paneutua asiakassuhteeseen ja sen merkitykseen.  

 

Itseäni on häirinnyt se, että reflektiivisyyteni on ollut välillä kiireen keskellä 
pelkkää kohteliaisuutta ja kunnioittavaa käyttäytymistä, josta on puuttunut 
vapautunut, pysähtyvä, avoimesti kuunteleva ja vuorovaikutuksessa kehittyvä 
suhde tai prosessi. 

 

Dialogiselle suhteelle ”vastakkainen” vuorovaikutusorientaatio on asiantuntijavalta. Kun 

dialogisessa suhteessa työntekijä liittoutuu asiakkaan voimavarojen ja tavoitteiden kanssa 

(Särkelä 2001, 32–33), niin asiantuntijavallassa ne jäävät helposti huomaamatta ongelma-

lähtöisyyden takia. Tämän myötä ihminen määrittyy varsin kapeasti ja ylhäältäpäin. Asian-
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tuntijavallassa työntekijä määrittelee itse asiakkaan ongelmat ja asettaa tavoitteet niiden 

mukaisesti, yhteisen tilanteen määrittelyn ja tasavertaisen kohtaamisen kustannuksella. 

(Mönkkönen 2007, 55–59.) Käytännön opettajat pohtivat omia valmiuksiaan ja kehittymi-

sen tarpeitaan. Nämä pohdinnat sijoittuivat pitkälti asiantuntijavallalle tyypillisiin vuoro-

vaikutuksen elementteihin.  

 

Koen kuitenkin edelleen huolestuttavaksi, että minussa on ohjaajana ja sosi-
aalityöntekijänä hyvin pinnassa piirteitä, jota heikentävät kykyäni nähdä kes-
kustelukumppanini ensisijaisesti hänen vahvuuksiensa kautta. 

 

Asiantuntijavallalle tyypillistä on asiakastyön rutiininomaisuus. Tämä johtaa kohtaamisiin, 

joista puuttuu luovuus ja herkkyys toisen näkemyksille. Asiantuntijavaltaa voidaan kuvata 

tilanteena, jossa työntekijä ei oikeasti kuuntele toista. (Mönkkönen 2007, 55–59.) Aito ja 

dialoginen kuuntelu vaati asiakkaan aktiivista kuuntelua ja hänen näkökulmiensa jakamis-

ta. Vasta tämän jälkeen työntekijä voi ehdottaa asiakkaalle toisenlaisia tulokulmia asiaan. 

(Särkelä 2001, 30.) Jos toiselle ei anneta tilaa ja aikaa tuoda omia näkökulmia tilanteessa, 

ei voida puhua myöskään näkökulmia monipuolistavasta dialogista. Käytännön opettajat 

pohtivatkin tilan antamista toiselle rinnastaen sen lähinnä konkreettiseen äänessä olemi-

seen. 

 

…minulla on pahana taipumuksena olla aina äänessä asiakastapaamisissa, 
eikä vain opiskelijan kohdalla vaan aina. Huomasin, että itselläni on tosi-
aankin harjoittelun paikka tilan antamisessa toiselle. 
 
Itse olen aktiivinen asiakastilanteissa ja huomasin, että minulla on opittavaa 
tilan antamisessa toiselle. 

 

Sosiaalityö tapahtuu sosiaalisissa suhteissa, joten siihen sisältyy vaatimus jatkuvasta vallan 

analyysista. Asiantuntijuuteen liittyy aina kysymys vallasta, jonka käytännön opettajat nä-

kivät yhtenä keskeisenä teemana opiskelijan kanssa käytävissä ohjauskeskusteluissa. Sosi-

aalityössä kohtaamiset ovat lähtökohdiltaan eriarvoisia, sillä sosiaalityöntekijällä on aina 

väistämättä enemmän määrittely- ja toimenpidevaltaa kuin asiakkaalla. (Juhila, 2006, 96) 

 

Pohdimme paljon myös yksittäisen työntekijän vastuuta ja sitä, millaista val-
taa työhön liittyy. 

 

Sosiaalityöhön liittyvän perusristiriidan (Juhila, 2006, 94) ymmärtäminen vaatii kykyä 

hahmottaa ilmiöiden eri tasojen välisiä yhteyksiä. Esimerkiksi, miten laajat yhteiskunnalli-
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set kysymykset ovat suhteessa tai todellistuvat sosiaalityön asiakaskohtaamisten vuorovai-

kutuksessa. Käytännön opiskelun tulisi tarjota opiskelijalle mahdollisuus reflektoida ja 

tunnistaa oman vuorovaikutuksensa asemaa, merkitystä ja vaikutusta laajempien rakentei-

den dynamiikan kontekstissa. Tämä kuitenkin edellyttää, että käytännön opettaja kykenee 

suhtautumaan omaan toimintaansa sekä asiantuntijuuteensa kriittisesti ja asettumaan dialo-

giin niin asiakkaan kuin opiskelijankin kanssa.   

Dialoginen vuorovaikutus ohjaussuhteessa 
 

Käytännön opettajat pohtivat asiakassuhteiden lisäksi, minkälaisista vuorovaikutuksen 

elementeistä ohjaussuhde opiskelijaan muodostuu. Positiivisen ohjaussuhteen elementteinä 

käytännön opettajat näkivät luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin, jossa annetaan tilaa, 

aikaa ja tukea opiskelijalle. Käytännön opettajat pohtivat myös ohjaussuhteeseen liittyviä 

vallan kysymyksiä, mikä on tärkeää tavoiteltaessa dialogista vuorovaikutusta ja kyseen-

alaistettaessa perinteistä, yksisuuntaista opettaja-oppilas asetelmaa (eli asiantuntijavalta). 

Samaan aikaan kun käytännön opettajat pyrkivät positiiviseen ja vastavuoroiseen ohjaus-

suhteeseen, se koettiin haasteelliseksi niin kiireen kuin omien totuttujen työtapojenkin ta-

kia. Seuraavaksi tarkoituksena on avata käytännön opettajien pohdintaa ohjaussuhteen vuo-

rovaikutuksesta ja jäsentää sitä dialogista näkemystä vasten, joka on yksi ohjaussuhteen 

hyvä käytäntö. 

 

Ohjaussuhteen vuorovaikutukseen ja ilmapiirin on tärkeää kiinnittää huomiota käytännön 

opintojaksolla (Juvonen 2010, 11, 17). Hyvässä ja arvostavassa ohjaussuhteessa opiskelija 

saa riittävästi tukea käytännön opettajalta (Parker 2010, 990). Dialogisessa ohjauksen il-

mapiirissä opiskelija myös omaksuu kokemuksellisesti tällaiseen vuorovaikutus orientaati-

oon liittyviä (ammatillisia) ihmissuhdetaitoja (Ojanen, 2000). Käytännön opettajat pitivät 

tärkeinä varata opiskelijalle riittävästi aikaa ja olla opiskelijan tavoitettavissa, vaikka olo-

suhteet eivät sitä aina tukisikaan.  

 

Omalle kohdalleni asetin lisäksi tavoitteeksi kyetä kuulemaan opiskelijaa ar-
jen kiireessä ja olla riittävästi läsnä. 
 
Harjoittelujakson aikana ehkä tärkeimmäksi asiaksi koin sen, että on oikeasti 
aikaa ja myös jaksamista opiskelijalle. 
 
Aluksi koin huonoa omaatuntoa siitä etten pystynyt antamaan tarpeeksi aikaa 
ja ehkä huomiota opiskelijalle, koska oli myös keskittyvä asiakasvirtaan. 
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Dialoginen vuorovaikutus vaatii ohjaussuhteen luottamuksellisuutta (Mönkkönen 2007, 

89) ja on siten positiivisen ohjaussuhteen kannalta oleellista (Parker 2010, 989–990). Luot-

tamuksen tärkeyttä voidaan lähestyä käytännön opettajan palautteen tai arviointivastuun 

näkökulmasta. Käytännön opettajalla on tässä suhteessa paljon valtaa opiskelijaan. Dialo-

ginen vuorovaikutus edellyttää luottamuksellisuutta, sillä muuten erilaiset ajatukset voi-

daan kokea uhkana (Mönkkönen 2007, 89), eikä ohjaussuhteeseen muodostu tilaa molem-

min puoleiselle ja rakentavalle palautteelle (Parker 2010, 989–990). Esimerkiksi käytännön 

opettaja piti opiskelijan kirjoittamien asiakirjojen yhteistä tarkastelua hyvänä oppimisen ja 

ohjaamisen välineenä. Kriittisyys kuitenkin vaatii sellaista ohjaussuhteen ilmapiiriä, jossa 

palautteen antaminen ja erilaisten näkökulmien esittäminen ei uhkaa kumpaakaan osapuol-

ta vaan molemmat ovat niin ottajia kuin antajiakin.  

 

Dokumentoinnin tarkastelu edellyttää luottamusta ohjaussuhteessa ja turval-
lista ilmapiiriä, jossa opiskelijan laatimien dokumenttien kriittinenkin tarkas-
telu mahdollistuu. 

 

Käytännön opettajat pohtivat valtaansa suhteessa opiskelijaan. Vallan käyttöön liittyviä 

ilmiöitä ja kysymyksiä pohtimalla voi tulla tietoisemmaksi valtailmiöiden olemassaolosta 

ja sen jakaantumisesta eri toimijoiden välillä. Sosiaalityöhön, ja samoin myös sen opetuk-

seen, sisältyy vaatimus vallan analysoinnista. (Parker 2010, 995–996.) Käytännön opetta-

jan ja opiskelijan ohjaussuhteessa valta ei aina automaattisesti jakaudu tasaisesti. ”Yhteistä 

rytmiä ja ymmärrystä” voi joutua hakemaan ohjausprosessin kuluessa samoin kuin reflek-

toimaan omaa asemaansa ja roolia siinä.  

 

Olen myös miettinyt olenko liian ”kaverillinen” opiskelijalle vai pitäisikö 
minun olla enemmän ”opettaja-opiskelija”-suhteessa. 
 
Ensinnäkin asetelma, jossa asiakasta tapaa käytännön opettaja ja opiskelija, 
tuo tietynlaisen valtajännitteen työntekijöiden kesken. 

 

Valtaerojen tunnistaminen mahdollistaa avoimen ja rehellisen vuorovaikutussuhteen raken-

tumisen (Parker 2010, 996).  Käytännön opettajat ovat kokeneita työntekijöitä ja alansa 

asiantuntijoita. Siihen kätkeytyy myös omat vuorovaikutuksen riskinsä. Vahva tietäminen 

ja asiantuntijavalta eivät jätä tilaa toisenlaisille ajattelutavoille tai ymmärrykselle. (Mönk-

könen 2007, 38–39.) Valta voi olla ikään kuin piiloutunut ammatillisen asiantuntijuuden 

myötä muodostuneeseen tietämiseen ja taitoihin (Parker 2010, 995). Tasavertaisessa, dia-

logisessa ohjaussuhteessa käytännön opettajan ja opiskelijan on mahdollista oppia, luoda ja 
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osallistua vastavuoroisesti (Mönkkönen 2002, 86–87). Käytännön opettajat havaitsivat, 

kuinka liian voimakkaan tietäjän tai neuvojan rooli peittää alleen vastavuoroisen kehitys-

prosessin ja mahdollisuuden yhteiseen tietämiseen (ks. Särkelä 2001 27–28). 

 

Olen joutunut toteamaan minussa piilevän aimo annoksen besserwisseriä, jo-
ka uhkasi päästä valloilleen jokaisessa opiskelijan kanssa käydyssä työnoh-
jauskeskustelussa. Kuunteleminen ja opiskelijan puheesta oppiminen meinasi 
usein jäädä sivulle ”tietäjäidentiteetin” liittyessä mukaan keskusteluun tar-
joamaan näkemyksiä oikeista tavoista toteuttaa sosiaalityötä. 
 
Neuvominen ehkä hieman liikaa lisääntyy kommunikaation muotona. Opiske-
lijaa ei ehkä hyödynnetä riittävästi näkemysten ja uuden tiedon välittäjänä 
työyhteisöön. 

 

Dialogisessa ohjaussuhteessa käytännön opettaja ja opiskelija ovat tietämisen samalla ta-

solla niin että kumpikaan ei asetu toisen yläpuolelle. Tämä aukaisee mahdollisuuden tar-

kastella ilmiöitä useasta eri näkökulmasta. Yhtenä käytännön opettajan ohjaukseen liitty-

vän asiantuntemuksen mittarina voidaan pitää kykyä nähdä asioita eri suunnista ja irtautua 

omasta perspektiivistä (Ojanen 2000, 66). Opiskelijan läsnäolo saattoi auttaa käytännön 

opettajia havahtumaan, kuinka eri näkökulmat laajentavat pääsyä asiakkaan elämän vivah-

teisiin. Toisaalta taas tällaista moninaisuutta painottava orientaatio oli juuri sellaista asia-

kastyön ydintä, joka haluttiin välittää opiskelijalle.  

 

Joskus koin, että opiskelijan kysymykset veivät tapaamisen eri suuntaan kun 
mihin olin suunnitellut, mutta silti huomasin saavani paljon lisää tietoa asi-
akkaan elämästä opiskelijan kysymysten kautta. 
 
On mielenkiintoista huomata kuinka työuran aikana musta-valkoisuus pikku 
hiljaa häipyy omasta ajattelutavasta. Siihen tilalle tulee kaikki sateenkaaren 
värit. Tämä on asia minkä halusin viestittää opiskelijalle, että jokaiseen on-
gelmaan on monta eri näkökulmaa ja, että ihmissuhdetyö ei ole koskaan yksi-
selitteistä eikä helppoa. 

 
Lopuksi on syytä huomioida, että vaikka tässä osiossa on keskitytty jäsentämään hyvän 

ohjaussuhteen vuorovaikutusta sen pohjalta, mitä käytännön opettajalta edellytetään, vai-

kuttavat myös opiskelijan ominaisuudet suhteen laatuun. Vuorovaikutus on aina vastavuo-

roista, joten yhtälailla dialogisen suhteen muodostumisen esteenä voi olla opiskelijan tyyli 

ja sijoittuminen vuorovaikutussuhteisiin. Tiivistettynä ohjaussuhteen hyvänä käytäntönä on 

sellainen vuorovaikutus, jossa on tilaa erilaisille tavoille olla suhteessa ihmisiin ja maail-

maan, osapuolien välisen kunnioituksen ilmapiirissä. Tällainen inhimillinen vuorovaikutus 

vaatii tunteiden näkemistä oleellisena osana niin omaa kuin toisenkin toimintaa.  
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3.4 Tunteet 
 

Sosiaalityössä kohdataan tilanteita, joissa osapuolien tunteilla on merkitystä. Myös oppi-

miseen liittyy tunteita ja ne tulisi nähdä käytännön jaksolla osana ammattilaiseksi kasvami-

sen prosessia ja siten myös luonnollisena ohjausprosessin elementtinä. Tunteet voidaan 

nähdä oleellisena sosiaalityön tiedonlajina (erilaisten tiedonlajien tunnistaminen ja käyttö 

on opintojakson tavoite) ja ne liittyvät eettisiin kysymyksiin sekä oman toiminnan reflek-

tointiin. (Forsberg 2006, 41). Tunteiden huomioiminen tietoisuuden tasolla tulisi olla kes-

keisellä sijalla ohjausprosessin kaikissa vaiheissa.  

 
Käytännön opettajana kerron opiskelijalle …työhön liittyvistä tunteista… 
 
… olisikin erittäin tärkeää valmentaa opiskelijoita tunnetilan vastaanottami-
seen ja käsittelemiseen koko opiskelun ajan. 

 

Vaikka tunteet ovat väistämätön osa kokeneeksi ja taitavaksi ammattilaiseksi kehittymistä, 

hahmottuu asiantuntijuuden ideaalikuva helposti neutraaliuden ja vahvuuden tunteiden 

ympärille. Tällaisessa ideaalikuvan henkilössä ei heräisi esimerkiksi epävarmuuden tuntei-

ta. (Forsberg 2006, 33; 2002, 302.) Kuitenkin yhtenä vastuun kantamisen ehtona on kyky 

kohdata toinen ihminen tunne- ja kokemustasolla sekä tuntea kunnioitusta (Kosonen 2005;  

Hinkka ym 2009, 112). Tämä liittyy keskeisesti niin asiakaskohtaamisiin kuin käytännön 

opettajan ja opiskelijan väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Käytännön opetuksen tärkeäksi 

huomion kohteeksi on nostettava asiantuntijuuden kehittymiseen liittyvät emotionaaliset 

edellytykset ja esteet sekä pyrittävä tunnistamaan niitä (Hinkka ym 2009, 112). 

Tunteet asiakassuhteessa  
 

Tunteetonta asiakassuhdetta ja eettisesti kestävää, auttavaa asiakassuhdetta on mahdotonta 

tarkastella samoin ehdoin. Välinpitämätöntä ja tunteetonta suhtautumista voidaan kutsua 

”huonoksi kohteluksi” (Juujärvi ym 2007, 111–112). Kokeneina työntekijöinä käytännön 

opettajat ovat saattaneet rutinoitua työhönsä niin, että opiskelijan tunnereaktiot saavat ha-

vahtumaan omien tunteiden kylmettymiselle asiakkaan kohtaamisissa. 

 

Kun lastensuojelutyötä tekee kauan, huomaa joskus, ettei enää järkyty mis-
tään. Se on pelottavaa huomata. Opiskelijani järkytyksen kautta, heräsin 
myös itse huomaamaan kuinka järkyttävä joidenkin asiakaslasten tilanne oi-
keasti on ja kuinka tärkeätä työtä teemme kun yritämme muuttaa lapsen olo-
suhteita paremmaksi. 

 



30 
 

…havahduin itsekin miten paljon tunnetta liittyy asiakastilanteeseen. 

 

Yhtenä eettisiä lähtökohtia yhdistävänä näkemyksenä on, että on oikein tunnistaa toisen 

ihmisen etu. Tämä vaatii kykyä asettua toisen ihmisen asemaan ja tarkastella asioita hänen 

näkökulmastaan. (Juujärvi ym 2007, 79.) Dialogisen asiakassuhteen vuorovaikutus pitää 

sisällään vaatimuksen empaattisesta asennoitumisesta, toisen tarpeiden tunnistamista. Jotta 

tämä toteutuisi, auttajan tulee kyetä tunnistamaan omat tunteensa ja käyttämään niitä oman 

ymmärryksen syventämisen välineenä (Särkelä 2001, 72–73). Empatian edellytyksenä on 

tunne yhteyden rakentaminen toiseen ihmiseen (Juujärvi ym 2007, 84). Se tulee kuitenkin 

erottaa toisen tunteisiin sulautumisesta, sillä silloin auttaja erkaantuu omasta itsestään ja 

näkökulmistaan, jotka ovat juuri sitä, mitä autettava tarvitsisi. (Särkelä 2001, 72–73.) 

Työntekijältä vaaditaan myös eettistä herkkyyttä tunnistaa ja reflektoida toisesta tekemänsä 

tulkinnan oikeellisuutta ja oman toiminnan seurauksia toiselle (Juujärvi ym 2007, 79).  

 

Suurin osa käytännön opettajista ei huomioinut tunteita pohtiessaan ohjauksen hyviä käy-

täntöjä. Muutamat käytännön opettajat, jotka toimivat lastensuojelun kentällä, nostivat 

esiin tunteiden käsittelyn merkityksen, samoin yhden  päihdeyksikön työntekijä. Tämä jako 

sopii hyvin Hannele Forsbergin (2002, 300–301) ajatuksiin, että sosiaalityön organisaatiot 

voidaan jakaa niin sanottuihin tunneorganisaatioihin ja vähemmän tunnelatautuneisiin. 

Tunneorganisaatioihin kuuluvaksi hän nimeää juuri lastensuojelun ja päihdepalvelut. Las-

tensuojelun työtä voidaan yleisesti pitää ”syvien tunteiden tyyssijana, joissa ihmiselämän 

nurja puoli ja järkyttävät asiakastilanteet saattavat hypätä vasten kasvoja” (Fosberg, 

2002, 300). Lastensuojelussa työskentelevät käytännön opettajat ”valmensivat” opiskelijoi-

ta kohtaamaan työssä herääviä voimakkaita tunteita ja niiden mahdollisia vaikutuksia asi-

akkaan kohtaamiseen.  

 
Lastensuojelun neuvotteluissa käsitellään usein vaikeita asioita, jotka voivat 
kuohuttaa kokeneempaakin sosiaalityöntekijää. 
 
Lastensuojelun asiakastapaamisissa käsiteltävät teemat ovat usein rankkoja 
ja myös tunnepuolen käsitykset on hyvä tuoda esiin, etteivät ne vaikuta varsi-
naisessa asiakastapaamisessa opiskelijassa. Esimerkiksi perheväkivaltatilan-
teita on käsiteltävä neutraalisti asettumatta kenenkään puolelle ainakaan sel-
vitysvaiheessa. 

 

Tunteet eivät voi olla koskaan vääriä jos niitä tarkastellaan siinä mielessä, minkälaisia toi-

minnan mahdollisuuksia niihin liittyy (Fosberg 2002, 301). Esimerkiksi voidaan puhua 

sosiaalisen välimatkan ylläpitämisestä. (Riikonen ja Smith 1998, 139; Fosberg 2002, 301). 
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Se on yhdenlainen emotionaalinen suhde ja tärkeä työssä jaksamisen ja selviytymisen kan-

nalta. Ottamalla etäisyyttä asiakkaiden ehkä kaoottisiinkin tunteisiin voi sosiaalityöntekijä 

auttaa asiakkaita jäsentämään tilannettaan. 

 

… on kyettävä sovittelevalla työotteella nostamaan järkiperäisiä perusteluja 
vanhempien vellovien tunteiden yläpuolelle. 
 

Syy siihen, että valtaosa käytännön opettajista ei nostanut esiin tunteiden käsittelyn tärke-

yttä, voi olla tunteiden” tavanomaisuudessa” sosiaalityössä (Forsberg, 2006, 29). Tunteet 

ovat niin kiinteä osa työn arkea, ettei niihin kohdisteta sen enempää huomiota. Kuitenkin 

ohjaussuhteen hyvänä käytäntönä on tunteiden sanoittaminen, tunnistaminen ja jäsentämi-

nen juuri siksi, että ne ovat niin kiinteä osa sosiaalityön ammatillisuutta ja ohjaussuhteessa 

oppimisen prosessia. 

Tunteet oppimisprosessissa 
 

Keskeinen sosiaalityön ammattitaidon osa on kyky tulkita sekä omia, että asiakkaan tuntei-

ta. Oleellista on, että auttaja myös viestii asiakkaalle, että on ymmärtänyt hänen tunnetilan-

sa. (Mäntysaari 2006, 38.) Opiskelijassa herääviä tunteita voidaan tarkastella osana ammat-

ti-identiteetin kehittymistä (Forsberg 2002, 300). Näin ollen käytännön opettajan ja opiske-

lijan vuorovaikutuksessa tulisi tunteiden hallinnan, tulkitsemisen ja sanoittamisen olla yksi 

ohjaussuhteelle oleellisista elementeistä ja siten myös hyvä käytäntö (Mäntysaari 2006, 

38). Hyvä paikka käsitellä opiskelijassa heränneitä tunteita välittömästi on asiakastilantei-

den jälkeen pidettävät yhteiset ”purkukeskustelut”. 

 

Käynnin jälkeen annetaan opiskelijalle mahdollisuus tilanteen purkuun, mitä 
kysymyksiä tai tunteita se herätti. 
 
Arviointikeskustelu on hyvä aloittaa opiskelijan tuntemuksien käsittelyllä, 
”millainen olo jäi”. Lastensuojelun neuvotteluissa käsitellään usein vaikeita 
asioita, jotka saattavat järkyttää kokeneempaakin työntekijää. 

 

Vygotski (Hakkarainen 2005, 209) nimittää tunnehavaintokokemukseksi sitä, kuinka sosi-

aaliseen kanssakäymiseen liittyviä tunteita havaitaan, koetaan ja käsitellään. Tunnehavain-

tokokemuksella on olennainen merkitys oppimiselle, sillä lähikehitysvyöhykkeellä toimi-

vat ihmiset ovat tietojensa, taitojensa sekä ymmärryksensä äärirajoilla, ja siten varsin haa-

voittuvaisia (Hakkarainen 2005, 209). Käytännön jaksolla uudet ja hämmentävät tilanteet 

asettavat opiskelijalle haasteita ja herättävät sisäistä epämukavuuden tunnetta. (Lam ym 
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2007, 98). Tällaiset sosiaalisen epävarmuuden tunteet ja hämmennyksen kokemukset kuu-

luvat aloittelijan identiteettiin ja rooliin sekä ovat osa ammattilaiseksi kehittymistä (Fors-

berg 2002, 299–300). Käytännön opettajien on tärkeää tiedostaa, että tunteet liittyvät op-

pimisprosessiin ja ylipäätänsä kasvamiseen.  

 

Asioiden prosessiluonteinen vaiheittainen eteneminen ja kehittyminen ja 
muotoutuminen on tuttua asiakastyössä, joten opiskelijan omaan oppimispro-
sessiin liittyvät tunnekokemukset olivat siten odotettujakin. 

 

Oppimisprosessiin liittyvät tunteet herättävät opiskelijassa tarvetta reflektiolle. Opiskelija 

joutuu kääntymään itseään kohti pyrkiessään tulkitsemaan esimerkiksi hämmennystä herät-

täviä kokemuksia ja antaessaan niille merkityksiä. Toisin sanoen tunnekokemukset lisäävät 

ammatillista kasvua kun opiskelija alkaa enenevässä määrin sekä tiedostamaan että kriitti-

sesti tarkastelemaan omia arvojaan, toimintatyylejään ja ennakko-oletuksiaan. (Lam ym 

2007, 101). Työnohjaustapaamiset ovat erityisiä käytännön opettajan ja opiskelijan yhteisiä 

kokemuksien ja tunteiden reflektoinnin paikkoja. 

 
 Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymys-
ten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä (esim. mi-
nuus, itsensä tiedostaminen, persoonallisuus, ammatti-identiteetti, ammatin-
hallinta ja asiantuntijuus). 

 

Se, että opiskelija voi ohjaussuhteessa kehittyä älyllisesti ja kasvaa ihmisenä, vaatii ohjaus-

suhteelta tietynlaisia puitteita ja vuorovaikutusta (ilmapiiri ja turvallisuusvyöhyke). Oppi-

misen ja kasvamisen kannalta myönteistä ilmapiiriä voidaan kutsua turvallisuusvyöhyk-

keeksi. Oppimisen kannalta merkityksellistä on, miten ihmiset onnistuvat tukemaan ja kan-

nustamaan toisiaan. Tunteista käsin lähtevä kannustus voi helpottaa ajatuksien jakamista ja 

rakentavan palautteen antamista. (Hakkarainen ym 2005, 209). Oppimisprosessi, jossa tun-

teet huomioidaan osana ammattilaiseksi kasvamisen prosessia, edellyttää sallivuuden ja 

luottamuksen ilmapiiriä. Avoin ja hyväksyvä ilmapiiri sekä dialoginen ohjaussuhde antaa 

opiskelijalle tilaa purkaa epävarmuuttaan ja muita tunteitaan. (Forsberg 2002, 303.) 

 
Puhumme käytännön opettajassa ja opiskelijassa heränneistä tunteista avoi-
messa dialogissa ja vuorovaikutuksessa. Ohjaajan pitää luoda hyväksyvä ja 
avoin ilmapiiri, joka antaa tilaa opiskelijan kysymyksille ja epävarmuudel-
le… 

 

Tunnehavaintokokemusta tarkasteltaessa voidaan puhua myös itseluottamuksen lahjasta. 

Sillä tarkoitetaan yhteistyössä ja jaetussa oppimisessa syntynyttä itseluottamusta, jonka 
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turvin oppijan on mahdollista ylittää itsensä ja rikkoa sosioemotionaalisesti kuormittavia 

rajoja. (Hakkarainen ym 2005, 209.) Opiskelijan itseluottamuksen vahvistaminen liittyy 

tikapuiden rakentamisen prosessiin. Hyvässä ohjaussuhteessa luodaan myös sellaisia emo-

tionaalisia tukirakenteita, jotka vahvistavat opiskelijan ammatillisten taitojen kehittymistä 

ja omaa oppimisprosessia. Ohjauksen hyvänä käytäntönä on opiskelijan tunteiden huomi-

oiminen ja käsittely älyllisten prosessien rinnalla. Työnohjaus on erityinen vuorovaikutuk-

sen tila, jossa opiskelijalla on mahdollisuus syvemmin tarkastella käytännön opiskeluun 

liittyviä tunteita, jäsentää niitä suhteessa omaan elämän historiaansa ja siten myös kasvaa 

ammatillisesti. 

3.5 Työnohjaus 
 

Työnohjaus kuuluu oleellisesti sosiaalityön ammattikäytäntöön ja on osa opiskelijan ja 

käytännönopettajan ohjaussuhdetta. Yhtenä käytännön opiskelun tavoitteena on opiskelijan 

ammatti-identiteetin vahvistaminen (sosiaalityön opinto-opas, 2010), mikä vaatii käytän-

nön opettajan ja opiskelijan yhteistä ja suunnitelmallista reflektiota. Työnohjauksessa ref-

lektio on keskeinen väline lisätä opiskelijan ymmärrystä itsestään sekä oman toimintansa 

merkityksistä ja siten tukea myös ammatillista kasvua (Karvinen-Niinikoski ym 2007, 

121). Käytännön opettajat pitivät opiskelijan työnohjausta yhtenä opiskelijan ohjauksen 

elementeistä ja keskeisenä ammatti-identiteetin kasvun kannalta. 

 

Työnohjaus on olennainen menetelmä käytännön opetuksessa.  
 
Työnohjauksen tavoitteena on luoda maaperä ja puitteet opiskelijan ammatil-
liseen kasvuun ja – identiteetin muodostamiseen/korostamiseen 

 

Käytännön opettajan velvollisuuteen kuuluu tietty määrä työnohjauskeskusteluja opiskeli-

jan kanssa (Juvonen 2010, 21) ja niiden tulisi jakaantua tasaisesti käytäntöopiskelun kaik-

kiin vaiheisiin. Tapaamisten säännöllisyys ja ennalta varattu aika luovat puitteet työnohja-

uksen turvalliselle ja luottamukselliselle ilmapiirille (Tiainen, 2006, 8). Käytännön opetta-

jat pitivät tärkeänä, että työnohjaus on etukäteen sovittuna aikana, jolloin opiskelija voi 

pohtia valmiiksi niitä teemoja, joita pitää tärkeänä käsitellä työnohjauksessa.  

 
Ilman työnohjausta, sen vaatimaa kalenteriin säännöllisesti laitettuja tapaa-
misaikoja sekä opiskelijan valmistautumista työnohjaukseen sillä hetkellä 
tärkeiksi kokemillaan teemoillaan, olisi ohjausprosessi jäänyt hajanaiseksi ja 
jäsentymättömäksi. 

 



34 
 

Työnohjaustapaamiset eroavat asiakastilanteiden ”purkukeskusteluista”. Työnohjaustilan-

teet ovat opiskelijan ja käytännön opettajan yhteisen reflektoinnin ja kasvun paikkoja ja 

niissä käsitellään arviointikeskusteluja syvällisempiä kysymyksiä. Käytännön opettajien 

mukaan työnohjauksen keskeisiä aiheita ovat asiakkaan kohtaamiseen liittyvät kysymyk-

set, tunteet ja kokemukset sekä asiakastyön menetelmät ja käytännöt. Lisäksi tärkeitä kes-

kusteltavia teemoja ovat sosiaalityön eettiset kysymykset (niiden tulisi aina olla mukana 

sosiaalityössä), ammattilaisena kasvaminen, työssä jaksaminen sekä sosiaalialan yhteis-

kunnallisen paikan pohtiminen. 

 

Hyödyimme molemmat työnohjauksesta, koska ne ovat yleensä hyvin keskus-
televia tilaisuuksia, jolloin molemmat joudumme pohtimaan tärkeitä asioita. 
 
Ohjauskeskustelujen teemat voivat olla etukäteen sovittuja tai ne voivat nous-
ta kuluneen viikon asiakastapaamisista tai muista opiskelijaa pohdituttavista 
asioista. Ohjauskeskusteluissa voidaan syventää joitakin asiakastapauksia … 

 

Työnohjaus on aina opiskelijalähtöistä ja siinä keskitytään tarkastelemaan juuri opiskelijaa 

askarruttavia asioita ja autetaan opiskelijaa tunnistamaan omia vahvuuksia sekä kehityksen 

alueita. Työnohjaajan roolissa käytännön opettaja tukee opiskelijaa pikkuhiljaa tulemaan 

”itsekseen” ammatillisesti ja omana persoonanaan. Ammatillinen kasvu edellyttää, että 

opiskelijan ymmärrys laajenee siitä, miten omat ajattelumallit, mielikuvat, kokemushistoria 

sekä myös tiedostamattomat tunteet heijastuvat työtoimintaan (Ojanen 2000, 27). Käytän-

nön opettajat näkivät työnohjauksen tilanteena, jossa opiskelijalla on tilaisuus tuoda yhtei-

sen jäsennyksen ja tarkastelun piiriin syvempiä henkilökohtaisen kokemusmaailmansa ja 

elämänsä elementtejä työkontekstissa. Työnohjauksessa tärkeää on nimenomaan ”pysäh-

tyä”, sillä tarvitaan paljon aikaa ja henkistä tilaa, jotta omiin sisäisiin maailmoihin käänty-

minen ja reflektoinnissa alkuun pääseminen on mahdollista (Ojanen 2000, 81). 

 

Työnohjauksen avulla pysähdyttiin henkilökohtaisesti nimenomaan opiskeli-
jan omien tavoitteiden ja tuntemusten äärelle. 
 
Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymys-
ten, kokemuksien ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentymistä. 
 

Työnohjauksessa keskeinen käytäntö on reflektio, jota on syytä tarkastella tarkemmin. Ref-

lektio on oman oppimisen ja ammatillisen kehityksen katsomista ikään kuin asettautumalla 

peilaamaan itseään sekä tarkastelemaan mitä teemme ja miten teemme jonkin asian. Siihen 

sisältyy myös oman toiminnan peilaaminen saatuun palautteeseen samoin kuin oman toi-
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minnan tarkasteleminen jonkin toisen näkökulmasta tai käytäntömme kohteena olemisesta. 

(Healey ja Spencer 2008, 22.) Refletiivisen käytännön omaksuminen on tärkeää, sillä se on 

välttämätöntä jatkuvalle ammatilliselle kasvulle, oppimiselle ja dialogiselle vuorovaikutuk-

selle, jotka toisaalta ovat samanaikaisesti edellytyksiä reflektiivisen kyvyn kehittymiselle.  

 

Palautteen antaminen ja sen saaminen kehittää mielestäni reflektiokykyä… 
 
Sosiaalityöntekijän ja opiskelijan tulisi reflektiivisesti miettiä omaa toimin-
taansa asiakastapaamisessa/neuvottelussa esim. miten keskustelun vetäjä on-
nistui, miten kirjaaja onnistui ja miten roolijako toimi. Palautetta on hyvä 
antaa myös toinen toiselle, missä onnistuttiin, missä ehkä olisimme voineet 
toimia toisin ja miten sekä ohjaaja että opiskelija voisivat kehittyä työnteki-
jöinä. 

 

Työnohjauksessa, kuten muussakin käytännön opiskelussa, oppimisprosessin tulisi olla 

reflektiivistä. Tällöin pelkkien älyllisten puolien vahvistamisen lisäksi tulee yhtälailla tu-

kea tunnepuolen toimintoja, sillä opiskelijat tarkastelevat kokemuksiaan kummankin kautta 

ymmärtääkseen uutta. Reflektiivisessä oppimisprosessissa etsitään ja löydetään tulkintoja 

kokemuksien taakse. Oppimista ja ammatillista kasvua tapahtuu kun kokemuksille luodaan 

merkityksiä yhdistäen ne omaan minäkäsitykseen ja maailmankuvaan. Tällainen prosessi 

vaikuttaa kriittisen ajattelun taitojen ja uuden tiedon kehittymisen lisäksi minätietoisuuden 

kasvuun sekä itsensä todentamiseen. (Lam ym 2007, 93.) Käytännön opiskelun kontekstis-

sa kohdataan erilaisia dilemmoja, jotka synnyttävät opiskelijassa tietoisuutta omista pitkäl-

lisistä uskomuksista. Usein tällaiset käytännön dilemmat edeltävät henkilökohtaisen minän 

liittämistä tulevaisuuden ammatilliseen minään. (Lam ym 2007, 98–99.) Reflektio on keino 

yhdistää teoreettinen ja oma henkilökohtainen uskomusjärjestelmä (Ojanen 2000, 75–80). 

 

Tämän syksyn aikana koulutuksen ja opiskelijani ansioista olen oppinut pal-
jon asioita itsestäni sekä työntekijänä, että henkilökohtaisessa elämässäni. 
Myös tietyt asiat, jotka olen aikaisemmin tiedostanut itsessäni ovat saaneet 
vahvistusta. 

 

Jotta opiskelijan olisi mahdollista löytää ja syventää omia näkemyksiä, ajattelua ja koke-

musta itsestään käytännön opettajan tukemana, tulee ohjaussuhteen puitteiden olla siihen 

otolliset. Vuorovaikutus on työnohjauksessa, kuten koko käytännön opiskelussa, keskeinen 

konteksti, jonka varassa opiskelijan ammatillinen kasvu ja ammatti-identiteetin muotoutu-

minen tapahtuvat (Karvinen-Niinikoski ym 2007, 188–189). Käytännön opettajan persoo-

nallisuus ja tapa tehdä työtä sävyttävät myös sitä, miten hän ohjaa opiskelijan kehittymistä 

ammatillisuuden suunnassa (Siltala 2001, 13). Tällaisessa vastavuoroisuuden prosessissa 
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käytännön opettajan on kyettävä tarkastelemaan kriittisesti omaa tapaansa tehdä työtä ja 

sen perusteita (Ojanen 2000, 8; 92–93). Käytännön opiskelun aikana käytännön opettajille 

aukesi tilaisuus reflektoida omaa työtään ja persoonansa eri puolia koskevia kysymyksiä, 

aivan kuten opiskelijoillekin. Käytännön opettajat kokivat tällaisen tilaisuuden palkitseva-

na ja omaa ammatillista kasvua edistävänä. 

 

Ohjaaja edellyttää harjoittelijalta valmiutta reflektoida omaa ja koko työyh-
teisön toimintaa, jolloin hänen tulee altistaa myös oma toimintansa avoimen 
ja kriittisen arvioinnin kohteeksi. 
 
Tärkeä kysymys minulle oli myös sosiaalityöntekijän identiteetin vahvistami-
nen ja sosiaalityön arvostaminen… 

 

Avoimuus ja dialogisuus työnohjaussuhteessa ovat edellytyksiä reflektiolle ja ylipäänsä 

henkilökohtaisten merkityksien analysoinnille (Tiainen 2006, 16). Työnohjaustilanne on 

keskeinen paikka, jossa ohjaussuhteen ilmapiirin tulisi edistää sosiaalityön ammatin kan-

nalta keskeisten reflektiivisten ja vuorovaikutuksellisten valmiuksien kehittymistä. Rauhal-

linen, turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri on edellytys sille, että työnohjauksessa 

voidaan käsitellä henkilökohtaisestikin vaikeita teemoja sekä kyseenalaistaa omia motiive-

ja ja toimintatapoja (Karvinen-Niinikoski ym 2007, 195; Healey ja Spencer 2008, 22). Op-

pimista tapahtuu vain, jos kokemukset ”käännetään” reflektion avulla oppimiseksi, toisin 

sanoen niille annetaan henkilökohtaisia merkityksiä (Ojanen, 2000, 19). Työnohjaus on 

opiskelijan ohjauksen hyvä käytäntö, sillä se on tällainen erityinen opiskelijan oppimisen 

työstämisen ja kasvun paikka.  

 

4 Lopuksi 
 

Opiskelijan ohjauksen hyviä käytäntöjä on tässä raportissa tarkasteltu käytännön opettajien 

näkökulmasta. ”Hyvä” käytäntö ja sen määritteleminen on aina suhteellista. Ohjauksen 

hyvä käytäntö voi vaihdella esimerkiksi yksilöstä, tilanteesta tai toimipisteen kulttuurista 

riippuen (ks. http://www.valt.helsinki.fi/blogs/hyvatkaytannot/). Tässä raportissa ohjauksen 

käytäntöjä tarkastellaan käytännön opettajien perspektiivistä ja esimerkiksi opiskelijoiden 

kuvaukset hyvistä ohjauskäytännöistä olisivat voineet tuoda erilaisia näkökulmia keskuste-

luun. Lisäksi on syytä nostaa esiin, että käytännön opettajat eivät aina suoraan arvottaneet 

kuvauksiaan ohjaussuhteen prosessista tai käytännöistä. Sen sijaan raportin laatija on luo-
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nut käytännön opettajien moninaisten kuvauksien pohjalta tiivistyksiä eli luokkia, joista on 

kirjallisuuden avulla hioutunut ohjauksen hyviä käytäntöjä.  

 

Vaikka ”hyvä” on suhteellista, voidaan sille sosiaalityön ja käytännön opetuksen konteks-

tissa löytää perusteluja, joiden varassa on mahdollista hahmottaa sekä hyvän ohjaussuhteen 

prosessia että sen elementtejä. Sosiaalityöllä ja sen käytännön opiskelulla on aina tietty 

ainutlaatuinen kontekstinsa. Käytännön opiskelun tarkoituksena on syventää opiskelijassa 

sosiaalityön asiantuntijan näkökulmaa ja saavuttaa koulutuksen tavoitteita. Sosiaalityö on 

sitoutunut tietynlaisiin arvoihin (sosiaalisesti kestävät arvot), toimintatapoihin ja eettisiin 

periaatteisiin. Näiden takana on myös tietynlainen ihmiskäsitys, jonka pohjalta voidaan 

arvottaa myös hyvän ohjaussuhteen käytäntöjä.   

 

Tässä raportissa käytännön opettajien näkemyksiä opiskelijan ohjauksen hyvistä käytän-

nöistä käytännön opiskelussa tarkasteltiin kahdessa eri luvussa. Toisessa luvussa kuvattiin, 

kuinka opiskelijan ohjaus on vaiheittain etenevä ja asteittain syvenevä prosessi. Käytännön 

opiskelun ohjausprosessin jakaminen valmistautumisvaiheeseen ja työskentelyvaiheen eri 

osiin auttaa hahmottamaan ensinnäkin sitä, kuinka kaikkien toimijoiden on valmistaudutta-

va huolellisesti käytännön opintojaksoon. Toiseksi tarkentuu kuva, kuinka opiskelijan tie-

dot ja taidot karttuvat pikkuhiljaa matkalla kohti syvempää osaamista ja ammatillista kyp-

syyttä. Kolmannessa luvussa esiteltiin ohjauksen tärkeitä elementtejä, joita kutsutaan ohja-

uksen hyviksi käytännöiksi. Näitä elementtejä ovat opiskelija oman oppimisprosessin tu-

keminen, mallina toimiminen, vuorovaikutus, tunteet ja työnohjaus. Vaikka raportissa tar-

kasteltiin näitä hyviä käytäntöjä erillisinä, ovat ne kiinteässä suhteessa toisiinsa ja muodos-

tavat dynaamisen kokonaisuuden. Se, että jokaisessa ohjaussuhteessa on esimerkiksi vuo-

rovaikutusta, malleja ja tunteita, ei vielä tee ohjaussuhteesta ”hyvää”. Näiden viiden ele-

mentin voi nähdä muodostavan puitteet hyvälle ohjaussuhteelle, jonka sisältö ja sävy mää-

rittyvät eri toimijoiden (esimerkiksi opiskelija, käytännön opettaja, työyhteisö) välisessä 

vuorovaikutuksessa.  

 

Raportin pääasiallisina viitekehyksinä ovat yhteisöllinen ja osallistuva oppiminen sekä 

dialoginen orientaatio. Ne ovat ohjauksen ydintä ja hyviä käytäntöjä. Oppiminen ei ole 

pelkästään yksilön päänsisäinen, älyllinen prosessi vaan sisältää aina myös yhteisöllisen ja 

eksistentiaalisen ulottuvuuden. Kehittyminen ja oppiminen tapahtuvat asteittain syvenevän 

osallistumisen kautta. Siinä käytännön opettaja ja työyhteisö tukevat opiskelijan omaeh-

toista oppimista rakentamalla ja purkamalla älyllisiä, sosiaalisia ja emotionaalisia tukira-
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kenteita oikealla hetkellä. (Hakkarainen ym, 193.) Kasvun edellytyksenä voidaan pitää 

dialogista orientaatiota, jossa opiskelija, käytännön opettaja ja koko työyhteisö asettuvat 

ikään kuin samalle viivalle oppimaan toinen toisiltaan. Yksisuuntaisen tietämisen ja oh-

jaamisen sijaan on pyrittävä molemminpuoliseen, kunnioittavaan, tilaa antavaan dialogiin, 

jossa erilaiset näkökulmat nähdään rikkautena. Käytännön opettaja koulutuksen ja Psy-

kososiaalisen työn valmiudet opintojakson rinnakkaisuus asettaa käytännön opettajan ja 

opiskelijan ikään kuin samalle lähtöviivalle. Kumpikin osapuoli on orientoitunut oppimaan 

uutta.  

 

Tunteet ovat tärkeä osa käytännön opiskelua ja niiden merkitystä oppimiselle on alettu 

painottaa nykyisissä oppimisnäkemyksissä. Forsbergin (2006) mukaan tunteet ovat kiinteä 

osa sosiaalityötä ja ne tulisi hyväksyä osaksi työelämän inhimillistä vuorovaikutusta. Eetti-

nen ja sosiaalinen vastuunotto sekä inhimillisesti vaikeat ja epäselvät ihmissuhdetyön on-

gelmanratkaisutilanteet vaativat pelkän rationaalisuuden rinnalle tunteiden käyttöä tiedon-

lajina. (Mt. 29). Pelkkä rationaalisuus ja tehokkuus kaventavat ihmistä myös työntekijänä. 

Vaikka sosiaalityössä painotetaan inhimillistä kohtaamista viileän asiantuntijuuden sijaan, 

valtaa mekanistinen ja lääketieteellinen ihmiskäsitys sosiaalisen kenttää.  Sosiaalityölle on 

tyypillistä olla erilaisten käsityksien ja diskurssien ristitulessa. Sosiaalityöntekijöiltä vaadi-

taan jatkuvaa reflektiota ja yhteiskunnallista tietämistä, jotta sosiaalityön ammatillisuuden 

ja asiantuntijuuden rajat säilyvät ja kehittyvät. 

 

Toimipisteen ohjauksien hyvien käytäntöjen muodostamisessa ja kehittämisessä tulisi käy-

tännön opettajan lisäksi olla mukana opiskelija, koko työyhteisö sekä yliopisto. Sosiaali-

työntekijöillä on kokemuksen myötä kertynyttä hiljaista tietoa. Samalla tavalla kuin muita 

sosiaalityön käytäntöjä, myös opiskelijan ohjauksen hyviä käytäntöjä tulisi sanoittaa ja 

jäsentää julki. Yhtenä hyvänä käytäntönä on, että toimipisteessä kehitetään opiskelijan oh-

jauksen hyviä käytäntöjä dialogisena prosessina kaikkien toimijoiden kesken. Vastuu käy-

tännön opetuksen kehittämisestä kuuluu opiskelijan ja käytännön opettajan lisäksi ja erityi-

sesti kaikkien sosiaalityötä opettavien yliopistojen verkostolle. 
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