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Mikä PKS-Praksiksen 

oppimisverkosto? 1/2 

• Pääkaupunkiseudun Praksiksessa luodaan osaamista ja 

tietoa Helsingin yliopiston sosiaalityön käytännön (K1-

K5) opetukseen kytketyissä prosesseissa. 

• Pääkaupunkiseudun Praksis rakentuu vanhan 

toimintamallin pohjalle, mutta uudessa mallissa on 

yhteinen teema ja Praksis-toimijat sijoittuvat kuntiin. 

• Ensimmäinen yhteinen teema on ylisukupolvisen huono-

osaisuuden katkaiseminen.  

• Pääkaupunkiseudun Praksis kytkeytyy kuntien 

strategioihin ja Sosiaalisen eheyden –ohjelmaan.  
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Mikä oppimisverkosto? 2/2 

• Tavoitteena on luoda kuntien sosiaalityötä ja 

sosiaalialaa vahvistava, osaamista ja 

tietoperustaa lisäävä rakenne.  

• Keskeisiä yhteistoiminnan foorumeja ovat 

käytännön opetuksen yhteiset työpajat sekä 

ammattilaisten, opiskelijoiden ja opettajien 

avoimet oppimisverkostotapaamiset, jotka 

lisäävät yhteistä oppimista ja tiedon 

kumuloitumista.  
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Strategiat 
(Kunnat ja yliopisto) 

•Dialogisuus 
•Tietoperustan ja 

osaamisen 
uudistaminen 

•Uusien 
vaihtoehtojen 

etsiminen 

Opetus 

Tutkimus Kehittäminen 

TULOKSENA: 

 

•Lisääntynyt 

ymmärrys 

valitusta 

strategisesta 

teemasta; 

ylisukupolvisn 

syrjäytymisen 

katkaisusta, 

•vaikuttavat 

asiakastyön 

menetelmät, 

•osaavat ja 

sitoutuneet 

työntekijät. 

Pääkaupunkiseudun Praksiksen konsepti  
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Rakenteellinen ja 

yhteiskunnallinen 

näkökulma   
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Holistinen ja systeeminen 

 tilanteen arvioiminen,  

lapset tilannearviossa 

Elämäntarinan ja  

palvelukokemusten kuuleminen  

ja  epäoikeudenmukaisuuden 

 purkaminen ja ulkoistaminen  

Sosiaalinen tuki  Arjen tuki  

Vaikuttamistyö  

Yhteistutkijuus  

Tiedontuottaminen pahoinvoinnista 

rakenteellisella tasolla  

Ryhmät, vertaistuki   

Välittäminen ja kohtaaminen  

työkulttuurina, diskurssit  

Työyhteisöissä Kuvastin  

tiedontuottajana  

Yhteiskunnalliset keskustelut  

Toimeentulotuella  

eteenpäin tukeminen 

Hyvinvoivat työyhteisöt 

Identiteetin 

rakentaminen ja 

ajattelutapojen 

rikkominen   

 

Tytti Sarika Hytti 12/2013 
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Kuvastin 

- reflektiivinen itse- ja vertaisarvioinnin 

menetelmä sosiaalityössä 

• Kyseessä on kevyt, systemaattisuutta lisäävä 
työtapa, jota käytetään jäsentämään tiimityötä 
ja tukemaan työssä oppimista.  

• Kuvastin on väline asiakastyön prosessien 
avaamiseen, hiljaisen tiedon sanallistamiseen, 
asiakastyössä käytettävien keinojen 
arvioimiseen, syventämiseen ja 
kehittämiseen. 
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Kuvastin – reflektiivinen itse- ja 

vertaisarviointimenetelmä 

 • Ei valmiita kriteereitä – haastaa sosiaalityöntekijää ja 

työyhteisöä sanoittamaan työtään, pohtimaan 

toimintansa perusteita. 

• Teemat valittu tukemaan suunnitelmallista ja 

ihmissuhdeperusteista työtä; malli korostaa 

vuorovaikutussuhteen merkitystä työn vaikuttavuuden 

kannalta. 

• On luonteeltaan abduktiivinen menetelmä: on 

kiinnostunut eletyn elämän jäsentämisestä jälkikäteen, 

kriittisten tilanteiden paremmin ymmärtämisestä.   

• Auttaa tuottamaan tietoa asiakastyöstä ja sen 

reunaehdoista.  
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Kuvastin-mallissa on kolme päävaihetta 

 
1. Sosiaalityöntekijän itsearvioinnin vaihe  

• Sosiaalityöntekijän oman työn arviointi, valmistautuminen 

vertaisarviointiin. (Lomake: Peilisali) 

• Asiakasnäkökulma mukaan arviointiin (Lomake: Asiakaspeili) 

2. Vertaisarvioinnin vaihe 

• Vertaisarviointikokous sosiaalityön ryhmässä; jatkotyöskentelyehdotukset 

ryhmältä. (Lomake: Sisäinen peili)  

3. Seurannan ja synteesin vaihe 

• Asiakastyön edistymisen seuranta, tarkoituksenmukaisten 

työskentelytapojen arviointi ja työntekijän oman oppimisen arviointi 

väliarviointikokouksessa (Lomake: Takapeili ja väli- tai loppuarvioinnin 

Sisäinen peili) 

• Johtopäätösten teko: työryhmän yhteiset johtopäätökset sosiaalityön 

tekemisen reunaehdoista, tarkemmin seurantaa tai kehittämistä vaativista 

teemoista sekä vaikuttavuusoletusten tekeminen. (Lomake: Prisma tai 

Huomiopeili, jota voidaan käyttää jo vaiheessa 2) 
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Kuvastimen hyödyntäminen 

asiakastyössä 

Asiak- 

kuuden 

alku 
Tilannearvio 

Tilanne- 

selvitys 

Asiakkaan kanssa  

laadittu 

sosiaalityön 

suunnitelma 

 

Työskentely 

ja  

työskentelyn  

arviointi 

 

Lope- 
tus 

Sosiaalityöntekijä 

kokee 

tilanteen  

monimutkaiseksi 

 

Kuvastin 

työskentely; 

vertaisarviointi 

 

Suunnitelmasta  

huolimatta asiat 

eivät etene 

Työskentelyssä on 

saavutettu tuloksia 

Asiakas ei lähde  

yhteistyöhön, 

tilanneselvitystä 

vaikea tehdä, 

mutta huoli olemassa 

Kuvastin 

työskentely; 

väliarviointi 

 

 

Kuvastin 

työskentely; 

loppuarviointi 
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Kuvastimen kohteena 

on ennen kaikkea 

sosiaalityöntekijän oma 

tapa ajatella ja  

tehdä asiakastyötä. 
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Yksilön työn arvioinnista yhteisölliseen 

toiminnan arviointiin: kolme reflektion 

tasoa 
1. taso: Miten menettelen tässä tehtävässä? Onko 

menettelyni oikea ja tehokas? Voisinko menetellä 
paremmin ja tehokkaammin? Mitä oikeastaan opin ja 
muistan? 

2. taso: Mikä tämä tehtävä oikeastaan on ja miksi se on 
tällainen; mihin sillä pyritään? Millaisia 
lähestymistapoja tähän tehtävään voisi ajatella? 
Voisiko tehtävän asettaa ja määritellä viisaammalla 
tavalla?  

3. taso: Mitä tämä yhteinen toimintamme on, mikä siinä 
synnyttää ongelmia ja mitä yritämme saada 
aikaan? Mihin suuntaan haluamme muuttaa tai 
kehittää toimintaamme? Kuinka voimme organisoida 
yhteistyötämme mahdollisimman viisaalla tavalla? 

(Lähde: Raeithel; Engeström) 
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Struktuuri  

Yksilön 

näkökulma, 

oman työn  

analyysi, tuen  

tarpeiden 

hahmotus 1. ja 

2. asteen reflektio 
 

 

Arvioiva 

keskustelu, 

tieto, ideat, 

tuki,reflektion 

kohdenta- 

minen myös 

2.asteen  

reflektioon 

Kollektiivinen näkökulma, 

yliyksilölliset havainnot; 

kollektiiviset päätelmät 

3. asteen reflektio  

Aloitus 

Prisma Peilisali, 

Takapeili 

Sisäinen 

peili 

Kuvastimen merkitys sosiaalityön tiimeille:  

tukea tiedonmuodostuksen ja reflektion eri 

tasoille 
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Mistä lisätietoa? 
• Sosiaaliportin ryhmäsivustot lakkautetaan kesäkuuhun 

2014 mennessä. Tämän vuoksi myös Kuvastin sivustoa 

ollaan siirtämässä Innokylän verkosto-

alueelle:https://www.innokyla.fi/web/verkosto700799  

• Kuvastin-käsikirja 

http://www.helsinki.fi/sosiaalityo/tietoa/sosweb/dokumenti

t/kuvastin.pdf 

• Kuvastin, reflektiivinen itse- ja vertaisarviointimenetelmä 

sosiaalityössä –sivusto löytyy myös Facebookista 

• Lastensuojelun käsikirjasta löytyy kuvaus Kivikon 

sovelluksesta:  

– http://www.sosiaaliportti.fi/fi-

FI/lastensuojelunkasikirja/tyovalineet/tyomenetelmat/kuvas

tin_malli/ 

https://www.innokyla.fi/web/verkosto700799
http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/lastensuojelunkasikirja/tyovalineet/tyomenetelmat/kuvastin_malli/
http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/lastensuojelunkasikirja/tyovalineet/tyomenetelmat/kuvastin_malli/
http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/lastensuojelunkasikirja/tyovalineet/tyomenetelmat/kuvastin_malli/
http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/lastensuojelunkasikirja/tyovalineet/tyomenetelmat/kuvastin_malli/
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Artikkeleita Kuvastimesta 

• Yliruka Laura (2009) Kuvastin-malli. Teoksessa Seppänen-Järvelä & 

Vataja toim. Työyhteisö uusille urille. 

• Yliruka, Laura (2009) Kuvastin-menetelmä sosiaalityön 

työyhteisöjen asiantuntijuutta tukevana rakenteena. Teoksessa 

Yliruka ym. Toim. Sosiaalialan työolojen hyvä kehittäminen. STM.  

• Yliruka, Laura & Karvinen-Niinikoski Synnöve (2013) How can We 

Enhance Productivity in Social Work? Dynamically Reflective 

Structures, Dialogic Leadership and the Development of 

Transformative Expertise. 

• Kivipelto, Minna & Yliruka, Laura (2012) Mirror Method as an 

Approach for Critical Evaluation in Social Work. 

    http://www.uwindsor.ca/criticalsocialwork/mirrormethod 


