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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 kiinnostunut eletyn elämän jäsentämisestä 

jälkikäteen, kriittisten tilanteiden paremmin 

ymmärtämisestä.  

• Auttaa tuottamaan tietoa asiakastyöstä ja sen 

reunaehdoista. 
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Kuvastin-menetelmä

• sisältää oman työn dokumentoinnin, 

• arvioinnin tueksi kehitettyjen lomakkeiden 

käytön, 

• yhteiset vertaisarviointikokoukset sekä 

• työn edistymisen seurannan ja 

vaikuttavuusoletuksien tekemisen.
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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

(sosiaali)työntekijän oma

tapa ajatella ja 

tehdä asiakastyötä.
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Sosiaalialan työolot -hanke, STM 8

1)   Aloitus: asiakastyöskentelyn 
alkaminen, 

2) Tilanneselvitys.

3) Itsearviointi Peilisalia hyödyntäen

4) Vertaisarviointi itsearvioinnin pohjalta

5-7) Työskentely jatkuu asiakkaan 
kanssa (kesto vaihtelee)

8)  Väliarviointi/loppuarviointi.

9) Päätös: asiakastyöskentelyn 
päättyminen
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Itsearvioinnissa ja 

vertaisarvioinnissa käytettävät 

lomakkeet

• PEILISALI (reflektiivisen itsearvioinnin lomake)

• ASIAKKAAN PEILI (asiakkaan arvio asiakasprosessista)

• SISÄINEN PEILI (vertaisarviointikokouksen lomake)

• TAKAPEILI (väli- ja loppuarvioinnin lomake)

• PRISMA (väli- ja loppuarvioinnin yhteisöllinen lomake)

tai HUOMIOPEILI (väli- ja loppuarvioinnin yhteisöllinen 

lomake) 

• SISÄINEN PEILI (väli- ja loppuarvioinnin lomake)
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Kuvastin-työskentelyprosessi

1/3 SOSIAALITYÖNTEKIJÄN ITSEARVIOINNIN 

VAIHE (1/2-2h)

• Sosiaalityöntekijä valitsee, minkä asiakkaan kanssa tekemäänsä 

asiakastyötä hän haluaa arvioida ja mihin hän toivoo saavansa 

tukea vertaisryhmältä. Tämän jälkeen hän käy läpi asiakkaaseen 

liittyvät tiedot ja laatii vapaamuotoisen kuvauksen asiakkaan 

tilanteesta materiaaliksi vertaisarviointiin. Tämän lisäksi 

muistiinpanoja, suunnitelmia ja muita asiakastyön dokumentteja 

voidaan käyttää vertaisarviointimateriaalina. 

• Tässä vaiheessa oman työn arvioinnin apuna toimii 

itsearviointilomake (PEILISALI).

• Ennen työryhmän Kuvastin-kokousta sosiaalityöntekijä voi 

haastatella myös asiakasta Asiakaspeili-lomakkeen avulla. 

Asiakaspeili on rakenteeltaan ja teemoiltaan vastaava kuin 

työntekijän itsearviointilomake.
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Kuvastin-prosessi 2/3: 

VERTAISARVIOINTIKOKOUS (2 h)
A) Valmistellun materiaalin esittely vertaisryhmälle

• Asian valmistellut sosiaalityöntekijä kertoo ja muut osallistujat kuuntelevat 
keskeyttämättä. Vertaisarviointiin osallistuja kirjoittavat ylös (lomake: 
Sisäinen peili) kuuntelemisen aikana herääviä kysymyksiä, 
työskentelyehdotuksia, kirjallisuusvinkkejä, myönteistä palautetta 
työntekijälle.

B) Vertaisarviointikeskustelu

• Jokainen osallistuja saa puheenvuoron. Peilisalin ja Asiakaspeilin teemoihin 
pysähdytään ja käydään arvioivaa keskustelua liittyen työntekijän tekemään 
työhön, mutta myös työn tekemisen reunaehtoihin. Työtään esitellyt 
työntekijä kerää esille tulleet työskentelyehdotukset jatkotyöskentelyä 
varten. Huomiopeiliin voidaan kerätä ilmiötason tietoa. Lopuksi työtään 
arvioineelle sosiaalityöntekijälle annetaan aitoa myönteistä palautetta. 
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Kuvastin-prosessi 3/3: SEURANNAN 

VAIHE, noin 3-6 kk jälkeen

• Osa yhteisistä kokouksista on varattu väliarviointiin, jossa 

seurataan, mitä ensimmäisen vertaisarviointityöskentelyn 

jälkeen on tapahtunut: mitkä työskentelyehdotukset toteutettiin, 

mitkä ei, ovatko omat tulkinnat asiakkaan tilanteesta ja 

työskentelyn mahdollisuuksista muuttuneet.

• TAKAPEILI- ja väliarvioinnin SISÄINEN PEILI -lomakkeet tässä 

tukena.

• Johtopäätösten teko: työryhmän yhteiset johtopäätökset 

sosiaalityön tekemisen reunaehdoista, tarkemmin seurantaa tai 

kehittämistä vaativista teemoista. Mahdollisuus tehdä 

vaikuttavuusoletuksia omasta työstä. PRISMA-lomake 

yhteisöllisen tiedonmuodostuksen apuna.
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Kuvastin – reflektiivinen itse- ja vertaisarviointi 
sosiaalityössä

Prisma/
Huomiopeili

Sisäinen peili

Valmistautuminen

Valmistautuminen

Peilisali

Takapeili
Sisäinen peili

Stukturoitu, dialoginen
vertaisarviointikeskustelu
ja tiedonmuodostus
näyttöä hyödyntäen

Formatiivinen arviointi:
Mitä on tapahtunut
vertaisarvioinnin 
jälkeen?

-

Summatiivinen arviointi: mitä voimme oppia prosessista?

Asiakaspeili
Itsearviointi
•avoimet teemat
•tavoitteena sanoit-
taa omaa hiljaista
tietoa  
•haastaa
pohtimaan omaa
ammatillisuutta
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Keskeiset periaatteet
 henkilökohtaisuus

• jotakin lisää itselle: arviointityöskentely työntekijän oman työn tukena, yksilön 
oppimisen tukena

 yhteisöllisen osaamisen kehittyminen

• vertaisarviointikeskustelut lisäävät ryhmän asiantuntijuutta

 tavoitteellisuus

• olennaiseen keskittyminen puuhastelun sijaan

 avoimuus

• yhteisössä kukin antaa käyttöönsä oman tietämyksensä ja kokemuksensa. Omien 
käsitysten vangiksi ei jäädä, vaan työtä tarkastellaan avoimessa vuoropuhelussa.

 dialogisuus

• luova toimintakulttuuri, jossa yhdessä ajatteleminen on mahdollista

 hiljaisen tiedon arvostaminen

• oman ajattelun ja toiminnan ytimen hakeminen, omien rutiinien tarkastelu ja 
sanottaminen

(virikkeenä Pääskynen 2001)
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Peilisalissa on mahdollista 

peilata omaa asiakastyötä eri 

kanteilta
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Suunnitelmallisen sosiaalityön peilit 

(Peilisalin 1. teema)

 muutoksen mahdollisuudet ja esteet?

vakiintuneet sisäiset ja ulkoiset tekijät asiakkaan 

elämässä

asiakkaan elämäntilanteen voimavarat ja 

riskitekijät

– sosiaalityön tavoite?

– työskentelytapojen valinnat?

– työskentelytapojen vaikutukset?
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Vuorovaikutuksen peilit (Peilisalin 2. 

teema)

 Oma kokemukseni vuorovaikutuksesta asiakkaan kanssa

(tilanteessa olo, sosiaalinen vaikuttaminen, peli, yhteistyö, 

yhteistoiminnallisuus)

 Oma orientaationi asiakassuhteessa

(asiantuntijakeskeisyys, asiakaskeskeisyys, dialogisuus)

 Oma roolini sosiaalityöntekijänä asiakassuhteessa

(muutostyöntekijä, palveluohjaaja, valtaistaja, sosiaaliturvan selvittäjä)

 Oletukseni oman itseni (sukupuoli, arvot, suhtautumistavat)/aikaisempien 

kokemusteni/nykytilanteeni vaikutuksesta tässä asiakassuhteessa.
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Asiakastyön rakenteelliset peilit 

(Peilisalin 3. teema)

 Rakenteelliset tekijät, (palvelujärjestelmä, sosiaalityön vakiintuneet 

käytännöt, lainsäädäntö, resurssit jne.) jotka auttavat minua työssäni 

tämän asiakkaan kanssa.

 Rakenteelliset tekijät, (palvelujärjestelmä, sosiaalityön vakiintuneet 

käytännöt, lainsäädäntö, resurssit jne.) jotka vaikeuttavat minua 

työssäni tämän asiakkaan kanssa. 

 Arvioni kontekstin (sosiaalitoimiston tms.) vaikutuksesta 

asiakassuhteessa.
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Omakuva (Peilisalin 4. teema)

 Ammatillinen huoli asiakkaasta arvioituna asteikolla 1-4.

 Oman ammatillisen osaamisen hyödyntämisen 

mahdollisuus tässä asiakastyössä.
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Sisäinen peili mahdollistaa sisäisen 

dialogin

• Ihminen keskustelee muiden häneen 

sisäistyneiden äänien kanssa;

• sosiaalinen ja persoonallinen minä käyvät 

jatkuvaa vuoropuhelua keskenään. 

• (Bahtin 1991)

Kuva: Jarmo Moilanen
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Takapeili – seurannan lomake

 Täytetään 3-6 kk:n päästä vertaisarvioinnista.

 Väliarvioinnin avulla voi tarkastella, kuinka sosiaalityön 

prosessi on edennyt asiakkaan kanssa ja kuinka itse- ja 

vertaisarviointi ovat tukeneet sosiaalityöntekijää 

työssään. 

Kuva: Tiina Marty
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Prisma
– yksilöllisestä kollektiiviseen 

tiedonmuodostukseen

•Mitä opimme tänään työryhmänä tavastamme tehdä sosiaalityötä?

•Mitä opimme tiimimme toiminnasta yhteisönä?

•Mitä opimme asiakastyöskentelyssä olennaisesta ja tarkoituksenmukaisesta? 

•Miten tehty sosiaalityö vaikutti asiakkaan hyvinvointiin (= vaikuttavuusoletus)?

•Mitä olisi hyvä seurata ja kehittää?

•Mitä uutta em. vastauksessa on verrattuna aikaisempiin väliarviointeihin?

•Miten seuranta- ja kehitysehdotukset viedään eteenpäin?
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Koetut hyödyt –sosiaalityöntekijän 

näkökulma 1/2

 Arviointikäytäntö tukee sosiaalityöntekijän perustyötä.

Vertaisryhmässä tuotetut työskentelyvaihtoehdot

Antaa sosiaalityöntekijälle mahdollisuuden 

keskustella vaikeasta tilanteesta ilman kiirettä ja 

niin, että kollegat pääsevät mukaan jo elettyyn ja 

koettuun asiakasprosessiin.
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Koetut hyödyt –sosiaalityöntekijän 

näkökulma 2/2

 Aukaisee oman työn prosesseja myös itselle.

 Mahdollistaa vaikuttavuusoletusten tekemisen omasta työstä 

asiakasprosessin etenemistä jälkikäteen tarkastellen.

 Auttaa työntekijää dokumentoimaan ja havainnoimaan omaa 

työtään entistä paremmin.

 Tukee sosiaalityöntekijää jaksamaan asiakastyön vaikeissa 

tilanteissa.
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Koetut hyödyt –vertaisryhmä 

näkökulma 1/2

 Tuottaa jäsentyneen ja taloudellisen tavan käsitellä 

asiakasasioita.

 Auttaa nostamaan jatkotyöskentelyn arvioinnin kannalta 

oleelliset asiat esiin monitasoisesta asiakastilanteesta.

 Tuottaa paneutuvaa vertaisarviointia.

 Auttaa tutustumaan kollegan ajatteluun syvällisemmin.

Faktatiedon rinnalla myös subjektiiviset tulkinnat 

tarkastelun kohteena.

Vähentää liian nopeita tulkintoja ja 

johtopäätöksiä kollegan työskentelystä.
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Koetut hyödyt –vertaisryhmä 

näkökulma 2/2

 Mahdollisuus jakaa onnistumisen kokemuksia.

 Tuottaa yhteistä ymmärrystä sosiaalityöstä.

 Tuottaa oivalluksia.

 Mahdollistaa sosiaalityön ydinkysymysten esillä pitämisen.

 Ammatillisesti relevantin tiedon vaihtaminen.

 Osaamisen jakaminen.
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Mitä Kuvastin-työskentely 

edellyttää?

 luottamuksellista työskentelykulttuuria – toisaalta voi myös tuottaa 
luottamusta

 ajan varaamista vertaisarviointityöskentelyyn (2 tuntia varattu yhden 
itsearvioinnin käsittelyyn, kokousten tiheys sovittavissa 1krt/vko-1krt/kk)

 johdon tukea ajankäytölle 

 johdon kiinnostusta hyödyntää tuotettua tietoa

 tiimin kiinnostusta jäsentää työtään kirjoittaen ja keskustellen

• Huom: täydentää muita arviointimallleja, kuten asiakaspalautteet, asiakkaan 
ja verkostojen kanssa tehtävä jatkuva arviointi.
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Identiteetti-

työnä; minä 

sosiaalityön-

tekijänä

Merkitysten

luomisena

kokemuksista

Yhteisöön 

kuulumisena

Tekemällä 

oppimisena

Vertaisarviointi-

keskustelu Tunteet

Syyllisyys,

kyynisyys

Huoli,

riittämät-

tömyys,

suru,

toivottomuus,

turhautunei-

suus

Jakaminen,

hälvenemi-

nen

Erimieli-

syys, ristiriidat

Lupa tai velvollisuus 

tuoda esille omia 

ajatuksia 

konsensuspyrkimys

vrs. näkökulmien

moninaisuus

Ryhmän 

oppimistarpei-

den esiintulo

Arvot,

asenteet

Me –hengen 

kehittyminen

Toiminta-

mallit ja 

ideat (8)

Käsitys 

tilannearviosta

Merkitysten 

kirjo, siirtovai-

kutukset 

Tietoa 

erityiskysymyk-

sistä (5)

Ammatti-

ylpeys

sosiaa

lityö

Uuden 

työntekijän 

perehtyminen 

työkäytäntöihin

Haastaa 

selkeyttä-

mään 

tavoitteita

Vahvistus 

ja tuki 

omalle 

tavalle 

tehdä 

työtä

Omat 

suhtautumistavat

ja 

itsetuntemuksen 

kehittäminen (3)

Asiakastyön 

logiikka,

tietokäsitys

Toivon

heräämi-

nen

Yhteisesti 

jaettu käsitys 

sosiaali-

työstä Kooste vertaisarviointikokemuksista
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Yksilön työn arvioinnista yhteisölliseen 

toiminnan arviointiin: kolme reflektion tasoa

1. taso: Miten menettelen tässä tehtävässä? Onko tapani toimiva? 
Voisinko toimia tarkoituksenmukaisemmin? Mitä oikeastaan opin 
työstäni ja tavastani tehdä työtä?

2. taso: Mikä tämä tehtävä oikeastaan on ja miksi se on tällainen; 
mihin sillä pyritään? Millaisia lähestymistapoja tähän tehtävään 
voisi ajatella? Saavutetaanko nykyisillä toimintatavoilla tulosta? 
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? Millaiset 
reunaehdot työtämme säätelevät: miltä osin niihin voi vaikuttaa? 
Kuinka voimme organisoida yhteistyötämme mahdollisimman 
viisaalla tavalla?

(soveltaen Raeithel; Engeström/LY)
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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

PrismaPeilisali,

Takapeili

Sisäinen

peili

Kuvastimen merkitys (sosiaali)työn 

tiimeille: 

tukea tiedonmuodostuksen ja reflektion eri 

tasoille
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Mitä tuloksena?

 Rakenne (sosiaali)työntekijän työn tueksi.

 Tiimin osaamisen kehittyminen.

 Työkäytäntö, jonka kautta myös uudet työntekijät pääsevät mukaan 

sosiaalityön sisällölliseen keskusteluun.

 Vertaisarviointikäytäntö tuottaa kumuloituvaa tietoa sosiaalityön 

toimintaedellytyksistä ja toimivista käytännöistä. 

 Rakenteellisten tekijöiden huomioiminen tuottaa tietoa sosiaalityön 

tekemisen reunaehdoista.
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Sosiaalialan työolot -hanke, STM 32

Miten voin ottaa menetelmän 

käyttööni?

 Tulosta tai tilaa Kuvastin-käsikirja (www.thl.fi) 17 €.

 Sosiaaliportissa on Kuvastin-ryhmätyöalue. Sosiaalialan 
ammattilaiset voivat kirjautua vapaasti sivuston käyttäjiksi.

• Osoite: www.sosiaaliportti.fi

 Sivustosta löydät:

– lomakkeet,

– foorumin kokemusten vaihtoa varten,

– tietoa koulutuksista ja tapahtumista.

Palautteen 
antaminen ja 
saaminen

Hyvin tehty työ 
tulee näkyväksi

Lapsinäkökulma 
kirkkaana

Tilaa 
tunteiden  
käsittelylle

Työhön 
perehtyminen

Tietoa ja materiaalia

Tiimin tuottaman 
tiedon arvokkuus

Itsearviointi

Asiakasprosessi 
selkiytyy

Moniammatillinen
reflektointi

Kuvastin kokoukset mukavia-
”kahvit ja kakut”

Hiljaiselle 
tiedolle 
ääni

Tieto jakoon-
”kuulutus muille”

Tiimin oma päätös-
”innostus ja 
innovaatio”

Sitoutuminen-
”elämään istuva”

Soveltaminen-
”juuri meidän 
tarpeisiin”

Tahto-

”meille hyvä, meidän oma”

Palkitsevuus-

”tuo enemmän kuin 
vie”

Aikataulutus-

”aikaa ajattelulle”

Vertaisarviointi

Väliarviointi

Selkeä ja helppo 
rakenne

Oman työn 
arviointi ja 
kehittyminenOsaamisen 

jakaminen

Tavoitteellinen 
toiminta 
näkyväksi

Työparityö kehittyy

Tiimin sisäinen 
luottamus paranee

Työroolit selkiytyvät

Työn 
suuntaviivojen 
tarkentuminen

Työhyvinvoinnin 
edistäminenKUVASTIN

Kivikon ls-tiimi

Ajattelulle ja pohdinnalle tilaa

http://www.thl.fi/
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Tieteelliset artikkelit Kuvastimesta
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Miten voin ottaa menetelmän 

käyttööni?

 Kuvastin-käsikirjan voit tulostaa internetistä: 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/75124/T15-2006-VERKKO.pdf?sequence=1

 Kuvastin lastensuojelun käsikirjassa, kohdassa menetelmät.

https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyomenetelmat-ja-
valineet/tyomenetelmat/kuvastin-malli

 Facebookissa Kuvastin-ryhmä.

 Innokylässä on Kuvastin-ryhmätyöalue. Sosiaalialan ammattilaiset 
voivat kirjautua vapaasti sivuston käyttäjiksi.

• Kuvastin-menetelmän lomakkeet löytyvät osoitteesta: 
https://www.innokyla.fi/web/verkosto700799/materiaalit
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Väitöskirjani 

yhteenveto-osuus 

luettavissa 

E-thesiksessä 

osoitteessa: 

http://urn.fi/URN:ISBN:9

78-952-5616-74-3

Kirja tilattavissa Unigrafian 

kirjakaupasta.

http://shop.unigrafia.fi/produ

ct/itsearviointi-

reflektiivisena-rakenteena/

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

Tutkimustehtäväni on ollut tarkastella

1) Miten ja millä ehdoin reflektiivisiä tiloja ja rakenteita 

voidaan luoda tukemaan oppimista, työhyvinvointia ja 

kriittistä ammatillisuutta sosiaalityössä sekä sen 

johtamista?

2) Reflektiiviset rakenteet – käsitteen uudelleen 

jäsentäminen.

jj
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Väitöskirjani kokonaisuus

• Viisi tieteellistä artikkelia ja yhteenvetoartikkeli.

• Kyseessä tapaustutkimusta ja toimintatutkimusta 

yhdistävä tutkimus, jossa Kuvastin-menetelmän 

käyttöönotto on tapaus.
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Kuvastimen 
kehittäminen

2003-2004

Kuvastimen 
esipilotointi

2005-2006

Kuvastin-
pilottihanke

2006-2008

Seuranta-
vaihe

2014
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2003-2004 2005 2006-2007 2008 2012-
2014

Mallin
kehittämi-
nen

Mallin 
testaus

Mallin 
laajennus

Mallin 
analysointi

Mallin
vakiinnut-
taminen

Käytännön ja 
teorian 
vuoropuhelu

Teorian 
kehittely

Teorian 
testaus 
käytännössä

Mallin 
kehittämi-
nen
teoriaan 
nähden

Käytännön
reflektointi 
teorian 
avulla

Käytäntö
alkaa 
ensimmäi-
sessä
organisaa-
tiossa

Käytäntö 
alkaa
kolmessa 
pilottiorga-
nisaatiossa

Käytäntö
alkaa/jatkuu 
kymmenessä 
organisaatios-
sa

Käytännön 
jatkumisen
seuranta

Käytännön
jatkumisen 
”kevyt” 
seuranta

Ensimmäi-
nen OTT
prosessi:
Suunnittele> 
Toimi> 
Havainnoi
>Reflektoi>
Evaluoi

Toinen OTT
prosessi:
Suunnittele
>Toimi>Ha-
vainnoi>
Reflektoi>
Evaluoi

Kolmas OTT 
prosessi: 
Suunnittele>
Toimi>
Havain-
noi>Reflektoi
>Evaluoi

Kolmannen 
OTT 
prosessin 
jatko:
Suunnittele
>Toimi>Ha-
vainnoi> 
Ref-
lektoi>
Evaluoi

Kolman-
nen OTT 
prosessin 
jatko:
Evaluoi
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Tutkimuksen tieteenfilosofiset 

sitoumukset

• Ontologia:

– Relationaalinen ontologia ja kriittinen teoria

– Pragmatismi (Dewey)

– Käytäntökäsite; Latour (toimijaverkkoteoria) ja Foucault

• Epistemologia:

– Osallistava toimintatutkimus

– Tapaustutkimuksen strategia
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Tulokset

Neljä tyyppitarinaa:

1) TARINA "Sosiaalityön itsearviointi neuvottelevan 

asiantuntijuuden tukena” 

2) TARINA ”Kuvastin näyttöön perustuvan käytännön  

apuvälineenä” 

3) TARINA "Itsearviointi hallinnan välineenä” 

4) TARINA innovatiivisena tietoyhteisönä 
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Tyyppitarinoiden avulla

• kuvaan menetelmän, toimijoiden ja toimintaympäristön 

sosiomateriaalisen toimijaverkoston jännitteitä, 

• uudelleen määrittelen reflektiivisten rakenteiden käsitettä 

ja paikannan kehittämishaasteita. 

• Tarinat kuvaavat sitä, millaiseksi Kuvastin-työskentely voi 

muuntua erilaisissa toimintayhteyksissään. Tarinat 

perustuvat osin empiriaan,  osin ne ovat teoreettisia ja 

kytkeytyvät yhteenvetoartikkelin teoreettiseen 

keskusteluun toimintaympäristön jännitteistä, joita käytän 

tulkintakehyksenä.
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Luottamus
Yhteinen 

työ
Monologi-

suus
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nen 
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Transfor-
mativiinen 
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Orgaani-
nen

tietoympä
ristö

Mekaa-
ninen

tietoympä
ristö

Esimiehellä 
yksilöasian
-tuntijuu-

den
orientaatio

Dialogi
suus

Läpinäky
vyys

Tutkiva 
työote

Epäluulo
Artefaktien 

käyttö
Kirjoitta
minen
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Monimutkainen 

yhteiskunta
Asiantuntijuus

Sosiaalityön itsearviointi ja tiedonmuodostus

Sosiaalityön itsearviointi

monimutkaisuuden hallinta-

käytäntönä

Itsearvioiva ja 

ammatillista tietoa muodostava 

asiantuntijuus

Asiantuntijuus 

muuttuvassa 

yhteiskunnassa

Reflektiiviset rakenteet

monimutkaisuuden  

käsittelyrakenteena
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Lopputeesit

• 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. 

jj


