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Ajassa liikkuvia teemoja
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Vaikuttavuuden Panopticon?
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Mary Richmond (1917)

• ”Vaikka sosiaalityön merkitys yhteiskunnalle hyödyllisenä ammattina 

onkin tunnustettu, sosiaalityöntekijää vaivaa se, ettei suuri yleisö 

osaa erottaa sitä, mitä sosiaalityöntekijät työssään yrittävät tehdä, ja 

mitä tosiasiassa saavat tehdyksi. ”Tehdä hyvää” on ollut vanha 

fraasi, jolla sosiaalipalvelujen merkitystä on kuvattu. Tämä 

suorastaan kerjää lisäkysymyksiä, kuten myös uudet käsitteet 

sosiaalipalvelu ja sosiaalityö. Siksi on tarpeen, etteivät 

sosiaalityöntekijät vaadi työlleen arvostusta vain hyvien 

pyrkimystensä nojalla. Meidän tulisi saattaa heidän vilpittömät 

yrityksensä kriittisen tarkastelun kohteeksi ja meidän tulisi 

rohkaista heitä mittaamaan työtään parhailla mahdollisilla välineillä, 

joita kokemus täydentää – mittareilla, jotka nyt ovat epätäydellisiä, 

mutta jotka vähitellen kehittyvät ammatilliseen mittaansa.”
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Minne olemme matkalla?
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Tämän päivän haasteita

• Kuinka tuemme työntekijöitä tekemään 
ihmissuhdeperusteista työtä?

• Tiedämme jo aika paljon vaikuttavuudesta!

• Miten tuemme työntekijöitä tekemään 
vaikuttavaa työtä?
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Näyttöön perustuva terapia

• http://www.nrepp.samhsa.gov/Norcross.aspx

• Aitous, liittoutuminen, empatia, yhteiset 
tavoitteet ja konsensus, positiivinen palaute ja 
vahvistus, asiakkaan palautteen aktiivinen 
hakeminen, vastatransferenssin kanssa 
työskentely keskeisiä työn vaikuttavuutta 
parantavia tekijöitä. 

• Ovat asiakassuhteen elementtejä, joita opetettu 
80-luvulta saakka sosiaalityössä. 

7

http://www.nrepp.samhsa.gov/Norcross.aspx


Kuvastin reflektiivinen itse- ja 
vertaisarviointimenetelmä

• Perustuu ajatukseen, että toimiva vuorovaikutus, 
eettisesti sensitiivinen työote ja suunnitelmallinen ja 
tietoon perustuva työskentely ovat vaikuttavan 
sosiaalityön perusedellytyksiä. 

• Sen vuoksi hankalaksi koettujen asiakastilanteiden 
osalta keskitytään yhdessä tutkimaan näiden 
toimivuutta, oppimaan yhdessä kollegoiden ja myös 
asiakkaiden kanssa.

• Systemaattinen toimintatapa tuottaa tietoa työn 
vaikutuksista ja työssä kohdatuista ilmiöistä.
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Kuvastin

- reflektiivinen itse- ja vertaisarvioinnin 

menetelmä sosiaalityössä

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

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

• Kehitetty alunperin Haagan sosiaalipalvelutoimistossa, 
sittemmin tutkittu ja levitetty Stakesin/THL:n toimesta.



Sosiaalialan työolot -hanke, STM 10

Kuvastin-menetelmä

• sisältää oman työn dokumentoinnin, 
• arvioinnin tueksi kehitettyjen 

lomakkeiden käytön, 
• yhteiset vertaisarviointikokoukset sekä 
• työn edistymisen seurannan ja 

vaikuttavuusoletuksien tekemisen.



Sosiaalialan työolot -hanke, STM 11

Kuvastimen kohteena

on ennen kaikkea

sosiaalityöntekijän oma

tapa ajatella ja 

tehdä asiakastyötä.
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Kuvastin-mallissa on kolme päävaihetta

1. Sosiaalityöntekijän itsearvioinnin vaihe

• Sosiaalityöntekijän oman työn arviointi, valmistautuminen vertaisarviointiin. 

(Lomake: Peilisali)

• Asiakkaan arvio palveluprosessistaan (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/Huomiopeili)



Asiakaspeilillä asiakasvaikutukset esiin

• Lastensuojelun työskentely nostattaa asiakkaissa usein ristiriitaisia 
tunteita. Asiakaspeili-lomakkeen avulla asiakkaalta kysytään 
lastensuojelutyöskentelyn herättämistä tunteista ja yhteistyöstä 
lastensuojelun työntekijöiden kanssa. Myös asiakkaan kokemuksia 
omista vaikutusmahdollisuuksista lastensuojeluprosessiin pyydetään 
palautetta. 

• Työntekijältä vaaditaankin halua ottaa asiakkaan palautetta vastaan 
ja asettaa oma työnsä alttiiksi kriittisellekin palautteelle. 

• Haastattelun turvin selvitetään myös asiakkaan muulta 
palvelujärjestelmältä sekä läheisverkostolta saamaa tukea ja sen 
laatua. Haastattelun loppuun varataan aikaa yhteiseen 
keskusteluun, jossa työntekijän on mahdollista ottaa valitsemansa 
teemat tarkempaan tarkasteluun yhdessä asiakkaan kanssa. 

• http://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/lastensuojelun-
kasikirja/tyomenetelmat-ja-valineet/tyomenetelmat/kuvastin-malli
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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)



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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Kuvastimeen kytkeytyvä väitöskirjaprosessi



Mitä ovat reflektiiviset rakenteet?

• Oppimista tukevia tietokäytäntöjä.

• Tukevat ihmissuhdeperusteista työtä ja vahvistavat 
eettistä toimijuutta ja työhyvinvointia. 

• Muuntuvia käytäntöjä, joiden avulla voidaan 
seurantaa, paikantaa ja tulla toimeen 
toimintaympäristön muutosten kanssa —> tukevat 
työyhteisöjen muutosten hallintaa.

• Toimivat managerialistisen ja 
ammatillisen/professionaalisen rajapinnan 
”käsittelykäytäntönä”.
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Kuvastin tietojohtamisen välineenä
(Middle-up-down management, Nonaka 1988)
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Teesini

• Reflektiiviset rakenteet tukevat sosiaalityön dynaamista 
tietoperusteista asiantuntijuutta.

• Kyse työyhteisöjen toimijuuden tuesta.

• Eettinen toimijuus vahvistuu prosessina.

• Onnistuneissa prosesseissa ja tietyissä sosio-materiaalisissa 
verkostoissa Kuvastin vahvistaa eettistä toimijuutta. 

• Reflektiiviset rakenteet mahdollistavat vahvistuvan osaamisen 
johtamisen.

• Dialogia ja merkityksen muodostaminen työntekijöiden ja johdon 
välillä tärkeää. 

• Toimijaverkkoteoria antaa välineitä ymmärtää sosiaalityötä 
yhteiskunnallisena toimintana ja verkostona. 
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Väitöskirjani 

yhteenveto-osuus 

luettavissa 

E-thesiksessä osoitteessa: 

http://urn.fi/URN:ISBN:978

-952-5616-74-3

Kirja tilattavissa Unigrafian 

kirjakaupasta.

http://shop.unigrafia.fi/product/i

tsearviointi-reflektiivisena-

rakenteena/

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5616-74-3


Lue lisää tulevasta julkaisusta

• Jonna Vanhanen, Outi Jaakkola, Minna 
Selänniemi:
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Miten ylisukupolvista huono-osaisuutta voi jäsentää 

osana sosiaalityön tiimin työskentelyä? 

Kuvastimen avulla tuotettu aineisto analysoitu artikkeliksi työntekijöiden 

havainnoista liittyen ylisukupolviseen huono-osaisuuteen. 


