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1 Johdanto 

Yliopisto-opintojen loppuvaihe on pakottanut arvioimaan, kriittisestikin, omia opintoja 

ja niiden sisältöjä. Kymmenen opiskeluvuoden aikana moni asia on muuttunut niin 

yliopistolla, sosiaalityön opinnoissa kuin omassa elämässäkin. Kirkkaimpina hetkinä ja 

vahvimpina oppimiskokemuksina mieleen ovat jääneet käytännön opintojaksot. 

Käytännön työtä tehdessään on saanut tuntumaa siitä, mikä edessä odottaa. Vuosi sitten 

aloin prosessoida tutkielman aihetta, eikä tehtävä ollut helppo. Varsinainen sysäys tuli 

kuitenkin, kuinkas muutenkaan, käytännön opintojaksolla. 

Pro gradu –tutkielmani aiheena on opiskelijoiden asiakkaan kohtaamiselle antamat 

merkitykset sosiaalityön opinnoissa. Sosiaalityö –nimistä oppiainetta opetetaan 

yliopistoissa, ja siihen kuuluu kiinteästi myös käytännön opetus. Opiskeltaessa Helsingin 

yliopistossa valtiotieteiden maisterin tutkintoon, kuuluu sosiaalityön pääaineopintoihin 

nykyään viisi käytännön opetuksen jaksoa (Käytäntö 1-5). (Hinkka ym. 2009, 21–23.) 

Koska käytännön opetus sisältää monitahoista vuorovaikutusta siihen osallistuvien 

toimijoiden, opiskelijoiden, opettajien, käytännönopettajien, yliopiston ja sosiaalityön 

toimipaikkojen, kesken, voi sitä myös tarkastella monen eri toimijan näkökulmasta. (Ks. 

Wilson ym. 2008, 36.) 

Tutkimusaiheeni tarkastelussa keskityn Asiakastyön taidot –opintojaksoon (Käytäntö 2), 

joka järjestetään vuosittain Praksiksessa. Praksis on Helsingin yliopiston 

yhteiskuntapolitiikan laitoksen, Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja 

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan yhteydessä toimivan Heikki 

Waris-instituutin yhteistyöhankkeena vuonna 2005 perustama opetus- ja 

tutkimusyksikkö, joka fyysisesti sijaitsee Helsingin läntisellä sosiaaliasemalla Pohjois-

Haagassa (Hinkka ym. 2008, 1). Tarkasteluni keskiössä ovat opintojaksolle osallistuvat 

opiskelijat ja heidän asiakastyönsä. 

Olen osallistunut Asiakastyön taidot –opintojaksolle kaksi kertaa. Ensimmäisen kerran 

keväällä 2008 olin yksi opintojaksolle osallistuvista opiskelijoista. Opiskelin toisten 

kanssa työpajoissa, harjoittelin vuorovaikutustaitoja videokameran edessä, jännitin oman 

asiakkaani tapaamista ja inhosin oman ääneni kuuntelemista, kun videoidut 
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asiakastapaamiset katsottiin yhdessä toisen opiskelijan ja opettajan kanssa. Toisella 

kerralla, keväällä 2009, olin opintojakson opiskelija-assistentti. Osallistuin opintojakson 

suunnitteluun, autoin opiskelijoita käytännön asioissa ja rohkaisin omaa asiakastaan 

odottavia opiskelijoita. Toisella kerralla pohdin, mitä oman asiakkaan kohtaaminen 

opiskelijalle oikein merkitsee. Itse tapasin opintojaksolla ensimmäisen sosiaalityön 

asiakkaani. Vaikka elämän- ja työkokemusta siihen mennessä oli jo ehtinyt kertyä, oli 

kohtaaminen silti erityinen. Tapaamisessa jouduin käyttämään aikaisemmin teoriassa 

oppimiani asioita, ja sen jälkeen koin varmuutta siitä, että olen menossa oikeaan 

suuntaan ja valinnut minulle sopivan alan. Mietin, ovatko toiset opiskelijat kokeneet 

samankaltaisia asioita, vai kenties jotain aivan muuta. Tämä innosti minua tarttumaan 

tutkimusaiheeseeni. 

Vastausta pohdiskelemaani kysymykseen etsin opiskelijoiden itsensä kirjoittamista 

esseistä, joita käytössäni oli 18. Esseiden lukeminen ja analysoiminen sai minut 

vakuuttumaan, että asiakkaan kohtaaminen sosiaalityön opinnoissa on merkityksellistä ja 

erityistä. Mutta yllätyksekseni huomasin myös, että merkityksiä kohtaamiselle löytyy 

paljon enemmän kuin osasin etukäteen ajatella.  

 

2 Tutkimuksen lähtökohdat 

2.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymys 

Sosiaalityön käytännön opetus ja käytännön opiskelu kytkeytyvät oppimista ja sen 

merkitystä laajemmin käsittelevään keskusteluun esimerkiksi yhteiskunnassa 

tapahtuvien muutosten kautta. Yhtenä esimerkkinä muutoksesta Tuula Heiskanen (2002) 

kirjoittaa, että käytössä olevan informaatioyhteiskunta –käsitteen rinnalle on otettu 

oppimisyhteiskunta –käsite. Hänen mukaansa oppimisyhteiskuntaa tarvitaan, jotta 

informaatioyhteiskunnan, globalisoituneen talouden ja tieteellisen tiedon kasvun 

mahdollisuudet voidaan hyödyntää ja toisaalta sen uhkat torjua. Koulutus on tietenkin 

keskeisellä sijalla oppimisyhteiskunnassa, mutta taustalla vaikuttavat ajatukset 

elinikäisestä oppimisesta, ja oppimisen ja opiskelun monipuolisista ja vaihtelevista 

muodoista. (Mt., 26–31.) Vaikka en tässä tutkielmassa syvenny sen paremmin 
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informaatio- kuin oppimisyhteiskuntaankaan, tahdon kuitenkin huomioida, että 

yliopistossa tapahtuva käytännön opetus ei ole vain irrallinen saareke, vaan osa 

laajempaa yhteiskunnallista, globaalia ja poliittistakin suunnittelua ja muutosta. 

Sosiaalityön opetus liittyy väistämättä myös asiantuntijuus- ja professiokeskusteluun (ks. 

esim. Satka 1995, Karvinen 1996 ja Mutka 1998). Tämä tutkielma kiinnittyy 

asiantuntijuuskeskusteluun käytännön opiskelun kautta. Käytännön opiskelun 

kontekstina tässä tutkielmassa on Asiakastyön taidot –opintojakso Helsingin yliopiston 

sosiaalitieteiden laitoksen sosiaalityön opinnoissa. Asiantuntijuus kehittyy teorian ja 

käytännön työn yhdistämisellä. Pro gradu –tutkielmani keskeisiä käsitteitä ovat 

sosiaalityön asiantuntijuus sekä sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välinen suhde.  

Kun opiskelijoilta on kysytty palautetta Asiakastyön taidot –opintojaksosta, oma 

asiakastyö on poikkeuksetta saanut korkeat arvosanat, ja sitä kuvataan antoisaksi 

(Hinkka ym. 2009, 121, 125). Myös itselleni asiakkaan tapaaminen oli tärkeä vaihe 

sosiaalityön opinnoissa. Minkä merkityksen tai millaisia merkityksiä itse kukin 

asiakkaan kohtaamiselle asettaa, on kuitenkin hämärän peitossa. Tutkimukseni 

tavoitteena on tarkastella, millaisia merkityksiä sosiaalityön opiskelijoiden Asiakastyön 

taidot –opintojaksolla kirjoittamista kokoavista esseistä voi löytää asiakkaan 

kohtaamiselle. 

Tutkimuskysymykseni on: Millaisia merkityksiä opiskelijat antavat asiakkaan 

kohtaamiselle Asiakastyön taidot –opintojaksolla? 

 

2.2 Tutkimuksen konteksti: Asiakastyön taidot –opintojakso Praksiksessa 

Sosiaalityötä voi lähestyä ainakin neljästä näkökulmasta: yhteiskunnallisena liikkeenä, 

käytännöllisenä työtapana, ammattina ja oppiaineena (Toikko 2005, 16–19). Tämän 

tutkielman puitteissa sosiaalityötä tulen käsittelemään lähinnä ammattina ja oppiaineena. 

Sosiaalityö on kontekstisidonnaista toimintaa, joten sosiaalityön tekeminen vaihtelee 

historiallisesti, maantieteellisesti ja institutionaalisesti. Laajasta kontekstin vaihtelusta 

johtuen myös sosiaalityön ensisijaiset tehtävät ja työt vaihtelevat. (Healy 2005, 1–4). 
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Käytännön opiskelu Praksiksessa on yksi esimerkki sosiaalityön kontekstista ja 

sosiaalityön tehtävästä. Esittelen Praksiksessa tapahtuvaa opetusta ja opiskelua 

tehdäkseni näkyväksi, mistä ovat peräisin tutkimusaineistonani käyttämät esseet. 

Asiakastyön taidot –opintojaksolla opiskellaan asiakkaan kohtaamista, sosiaalityön 

suunnitelmallista työprosessia sekä dokumentointia aikuissosiaalityön 

toimintaympäristössä. Tavoitteena opintojaksolla on muun muassa kehittää opiskelijan 

oman persoonan käyttöä ja oppia asiakastyön perustaitoja. Näiden asiakastyön taitojen 

opettaminen tähtää opiskelijoiden vuorovaikutusosaamisen ja asiakkaan kohtaamisen 

valmiuksien parantamiseen. Yleisesti ottaen yliopistossa tapahtuvan opetuksen 

tavoitteena on aina professionaalisuuden sekä kriittisen ja analyyttisen ajattelun 

kehittyminen, ja sosiaalityössä erityisesti se, että opiskelijat saisivat hyvät ammatilliset 

valmiudet toimia vaativassa ihmissuhdetyössä. Opiskelijan tavoitteena käytännön 

opiskelussa tulisi aina olla kehittyminen kompetentiksi ammattilaiseksi. (Sosiaalityön 

opinto-opas 2009; Hinkka ym. 2009, 19–22; Currer 2009, 1494–1495; Tam & Coleman 

2009, 48; Nixon & Murr 2006, 806–807.) 

Työskentelytapoina Praksiksessa ovat työpajat ja pienryhmät, joissa opiskellaan 

esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, tilannearviotyöskentelyä ja dokumentointia. 

Opiskeluun kuuluu lisäksi harjoituksia ja kirjallisia tehtäviä sekä henkilökohtaista 

ohjausta. Opiskelijat havainnoivat kokeneiden sosiaalityöntekijöiden asiakastyötä, 

vuonna 2008 kahden asiakastapaamisen verran ja vuonna 2009 kaksi päivää. 

Havainnointien ja työpajojen jälkeen jokainen opiskelija tapaa omaa asiakasta kaksi 

kertaa. Tapaamiset videoidaan ja videot katsotaan myöhemmin toisen opiskelijan ja 

ohjaavan opettajan kanssa. Opiskelijoita ohjaa opintojaksolla kolme sosiaalityöntekijä-

käytännönopettajaa ja yksi yliopisto-opettaja. (Ks. Asiakastyön taidot –opintojakson 

kurssisivut.) 

Käytäntö 2 –opintojakso on opinto-ohjelmassa suunniteltu siten, että sinne hakeutuvat 

ovat enimmäkseen toisen vuoden opiskelijoita. He tulevat monista eri lähtökohdista ja 

erilaisella aiemmalla sosiaalityön kokemuksella varustettuina. Toiset ovat olleet töissä 

sosiaalialalla jo pitkään, toisilla on työkokemusta joiltakin aivan muilta aloilta, ja jotkut 

ovat aloittaneet sosiaalityön opinnot suoraan lukion jälkeen. Vaikka asiakastyön 



  7

kokemustakin olisi, monet tapaavat opintojaksolla asiakkaan ensi kertaa 

sosiaalityöntekijän roolissa.  

Praksiksessa toimintaympäristönä on pääasiassa Helsingin läntisellä sosiaaliasemalla 

tehtävä aikuissosiaalityö. Kirsi Juhila (2008) jaottelee aikuisten parissa tehtävän 

sosiaalityön kolmeen areenaan. Ensimmäisenä on aikuissosiaalityö kunnallisena 

perustoimintana, joka pitää sisällään esimerkiksi toimeentulotukityön ja päihdetyön. 

Toisena Juhila mainitsee moniammatilliset ja erityiset julkiset areenat, esimerkiksi 

terveydenhuollon sosiaalityö ja maahanmuuttajatyö. Kolmantena ovat muut 

hyvinvointiyhteiskunnan areenat, joihin kuuluvat esimerkiksi sosiaalisten järjestöjen 

palvelut ja diakoniatyö. (Mt., 44.) 

Opiskelijat toimivat siis Juhilan määritelmistä käsin katsottuna ensimmäisellä areenalla, 

kunnallisessa aikuissosiaalityössä. Juhilan (2008) mukaan kunnallinen aikuissosiaalityö 

määrittyy pitkälti ongelman, tavoitteen ja välineen kautta. Ongelmana voi olla 

esimerkiksi työttömyys tai toimeentulon vaikeudet, tavoitteena elämäntilanteen 

parantaminen, ja välineinä neuvonta ja ohjaus. (Mt., 16–17.) Juhila on haarukoinut 

aikuissosiaalityön sisällöiksi ja menetelmiksi kuntoutuksen, tilanteen arvioinnin ja 

suunnitelman tekemisen (mt., 21–25). Jorma Sipilä (1989, 63–64) taas esittelee 

sosiaalityön työmuodoiksi kontrollin, tuen, sosialisaation, suojelun ja terapian. Näen, 

että työmuotoja käytetään kaikkien sisältöjen ja menetelmien sisällä niiden 

toteuttamiseksi. Kaikilla työmuodoilla lienee edelleen paikkansa siten myös 

kunnallisessa aikuissosiaalityössä. 

Kuntien sosiaalitoimessa sosiaalityöntekijöiden työ on lakien säätelemää. Lainsäädäntö 

siihen liittyvine yhteiskuntapoliittisine painotuksineen sekä käytettävissä olevat resurssit 

luovat mahdollisuudet ja rajat kunnalliselle sosiaalityölle. Nämä rajat tekevät välillä 

vaikeaksi toteuttaa sosiaalityön etiikan mukaista asiakkaiden tarpeista lähtevää toimintaa 

aikuisten parissa. (Välimaa 2008, 175–176.) Outi Välimaa on analysoinut 

sosiaalityöntekijän selontekoja aikuisten parissa tehtävästä työstä. Selonteoissa 

sosiaalityöntekijä ottaa esiin esimerkiksi kirjallisten toimeentulotukipäätösten ongelman: 

sosiaalityöstä jää puuttumaan asiakkaan kohtaaminen. (Mt., 177–191.) Kohtaaminen 

asiakkaan kanssa saattaa olla merkityksellistä jopa asiakkaan asioiden hoidon kannalta, 
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kuten Kirsi Juhila (1995) osoittaa. Juhilan mukaan sosiaalityöntekijät, joilla oli 

henkilökohtainen suhde neuvottelussa käsiteltävään asiakkaaseen, argumentoivat 

vahvimmin joko tämän puolesta tai vastaan, riippuen kohtaamisessa saadusta 

mielikuvasta. (Mt., 184–186.) 

Praksiksessa asiakasta puhutellaan asiakkaaksi eikä esimerkiksi palvelujen käyttäjäksi 

(ks. esim. Pohjola 1993, 62–63). Sosiaalityön asiakkuus edellyttää, että yksilö (tai 

ryhmä) määritellään kuuluvaksi johonkin sosiaaliset ongelmat –kategoriaan, ja tämä 

sosiaalinen ongelma näyttäisi hoituvan sosiaalityön väliintulolla (Jokinen ym. 1995, 19). 

Useimpia Praksiksessa asioivia asiakkaita voi Vuokko Niirasen (2002, 67–70) jaottelun 

mukaan kutsua kohdeasiakkaiksi, sillä monetkaan heistä eivät osoita kovin suurta 

aktiivisuutta omien palvelujensa suhteen. Asiakkaat eivät ole pitkään aikaan käyneet 

sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan vastaanotolla, mutta käytännönopettajan arvion 

mukaan heillä olisi tarve tilannearvion tekemiseen (Hinkka ym. 2009, 65). Praksiksessa 

asiakkaita kyllä rohkaistaan palveluasiakkuuteen, jossa asiakas ottaa aktiivisen roolin ja 

käyttää vaikuttamisen mahdollisuuksiaan (Niiranen 2002, 67–70). Vaikuttamiskanava on 

ollut tähän mennessä lähinnä haastattelut, joissa asiakkailta on kysytty mielipidettä ja 

palautetta. Asiakkaita on haastateltu Praksiksen suunnitteluvaiheessa, Jutta Helminen on 

haastatellut heitä pro gradu –tutkielmaansa 2005, sekä ainakin vuosina 2008 ja 2009 

Praksis-asiakkailta on kysytty palautetta opiskelijan tapaamisen jälkeen. (Hinkka ym. 

2009, 31.) Helsingin läntisellä sosiaaliasemalla on aloittanut 2009 myös asiakasraati, 

jota hyödynnettäneen tulevaisuudessa Praksis-toiminnassakin. Niirasen (2002, 76) 

mukaan palveluasiakkuuteen liittyy vahvasti tunnustettu ja tunnistettu kuntalaisuus, 

demokraattisen järjestelmän jäsenyys. Myös sosiaalityön eettisissä periaatteissa 

puhutaan asiakkaan osallistumisoikeudesta, jota sosiaalityöntekijän tulee edistää ja tukea 

(Talentia 2005, 8).   

Praksikseen tulevat asiakkaat valitaan käytännönopettajien toimesta opiskelijoille 

sopiviksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tilannearvion tarpeen lisäksi asiakkaat ovat 

yksinasuvia ja suomen kieltä hyvin puhuvia ja ymmärtäviä. Asiakkaita, joilla on akuutti 

päihde- tai mielenterveysongelma, elämäntilanteeseen liittyvä kriisi tai välittömästi 

hoitamista vaativia asioita, ei valita opiskelijoiden tavattaviksi. Asiakkaiden valinnalla 
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pyritään tekemään opiskelijan ja asiakkaan tapaamisista rauhallisempia ja sisällöllisesti 

hieman yksinkertaisempia, jolloin opiskelija voi kriisien ja monien pian selvitettävien 

ongelmien sijaan paremmin keskittyä vuorovaikutukseen ja asiakasprosessiin. (Hinkka 

ym. 2009, 65–66.) 

Asiakastyön taidot –opintojaksolla opiskelija tapaa omaa asiakastaan kaksi kertaa. 

Tärkeintä on asiakkaan kohtaamisen ja asiakastilanteessa olemisen harjoittelu. 

Tapaamisen keskeinen tavoite on asiakkaan kuuleminen. Samalla on tarkoitus tehdä 

asiakkaan kanssa sosiaalityön tilannearvio. (Hinkka ym. 2009, 61.) Asiakkaalla on 

oikeus tulla kohdatuksi kokonaisvaltaisesti, mikä tarkoittaa, että sosiaalityöntekijän, ja 

tässä tapauksessa sosiaalityön opiskelijan, on otettava huomioon kaikki asiakkaan 

elämänalueet ja pyrittävä kohtaamaan asiakas yksilönä ja osana häntä ympäröiviä 

yhteisöjä ja yhteiskuntaa (Talentia 2005, 8). Praksis-kontekstissa se tarkoittaa 

esimerkiksi sitä, että opiskelija käy asiakkaan kanssa läpi sosiaalityön tilannearvioon 

kuuluvia elämänalueita siten, että asiakas saa mahdollisimman paljon omin sanoin 

kertoa omasta elämästään. Helsingin sosiaalivirastossa käytössä olevassa 

aikuissosiaalityön tilannearviossa elämänalueita ovat perhe- ja ihmissuhteet, asuminen, 

koulutus, työ, taloudellinen tilanne, terveys, päihteiden käyttö sekä arkielämä ja vapaa-

aika. Lisäksi sosiaalityöntekijä voi keskustella asiakkaan kanssa myös muista 

kulloisellekin asiakkaalle tärkeistä asioista, esimerkiksi vakaumuksesta, valtavirrasta 

poikkeavasta elämäntavasta tai alakulttuurista, pakolaisuudesta tai 

maahanmuuttajuudesta, rikostuomioista ja varusmies- tai siviilipalvelukseen liittyvistä 

asioista. (Kuvaja ym. 2007, 16–24.)  

Opintojaksolla kerätyn palautteen perusteella opiskelijat kokevat oman asiakastyön ja 

pienryhmätyöskentelyn opiskelussa antoisimmaksi. Asiakastapaamisissa opiskelijat ovat 

päässeet konkreettisesti tekemään sosiaalityötä, ja näin ollen saaneet arvokasta 

kokemusta. Pienryhmissä opiskelijoita on eniten ilahduttanut vertaisopiskelijoiden tuki, 

sillä samalla on mahdollisuus kuulla ja oppia myös toisten kokemuksista. (Hinkka ym. 

2009, 119–126.)  

 



  10

3 Teoreettinen keskustelu  

3.1 Viitekehyksenä käytäntötutkimus 

Sosiaalityön käytäntötutkimuksen pohjana on uuden suhteen rakentaminen tiedon, 

tietämisen ja käytäntöjen välillä, sillä nykyajassa asiantuntijoiden on kyettävä 

monenlaisiin rajanylityksiin (Saurama & Julkunen 2009, 303). Tämän pro gradu –

tutkielman konteksti, Praksis, on vahvasti tiedon ja käytännön yhteenliittymä, rajapinta 

yliopiston ja sosiaalitoimiston välillä. Praksiksessa oppiminen, tiedontuotanto ja 

käytännön asiakastyö hyödyntävät toisiaan ja tuottavat samalla uutta tietämystä. (Hinkka 

ym. 2009, 27–29.) Näin voi ajatella Praksiksen olevan jo itsessään käytäntötutkimusta, 

puhumattakaan siellä tehtävästä tutkimuksesta. 

Jotta itse tutkimusta voisi luonnehtia käytäntötutkimukseksi, on sen täytettävä viisi 

kriteeriä. Ensiksi ongelman täytyy liittyä sosiaalialan käytäntöihin, toiseksi aiheen tulee 

kiinnittyä jotenkin sosiaalialan kehittämistyöhön, ja kolmanneksi käytäntötutkimukseen 

kuuluu toimijoiden ja tutkijoiden intuitiivinen menetelmällinen ja metodinen 

innovatiivisuus. Neljäs kriteeri on jaettu tiedontuottaminen mukanaolijoiden kesken, ja 

viidenneksi käytäntötutkimuksen tieto on henkilökohtaisesti koskettavaa, sillä 

tarkoituksena on tuoda heikosti puolustuskykyisten kansalaisten tietoa ja kokemuksia 

tiedetyksi. (Satka ym. 2005, 11–12.) Tällä perusteella omaa pro gradu –tutkielmaani ei 

voisi määritellä käytäntötutkimukseksi, sillä vaikka aihe onkin kiinnittynyt sosiaalialan 

käytäntöön, eivät muut edellä kuvatut kriteerit täyty. Voi tietysti ajatella, että 

opiskelijoiden äänen saaminen kuuluville on vähintään yhtä tärkeää kuin heikosti 

puolustuskykyisten kansalaisten tiedon saattaminen tiedetyksi. Mirja Satkan ja 

kumppaneiden luomat kriteerit käytäntötutkimukselle tuntuvat tiukoilta, kovin moni 

tutkimus ei niitä kaikkia täyttäne.  

Syy, miksi kuitenkin pohdin käytäntötutkimusta ja sen soveltuvuutta, on sosiaalityön 

käytännön opiskelun kiistämätön kytkös sosiaalityön käytäntöihin ja teoriatietoon, 

samoin Praksiksen julkilausuttu rajapinta-asema. Erja Saurama ja Ilse Julkunen (2009, 

295) kirjoittavat, että käytäntötutkimuksen välillisenä tavoitteena on vahvistaa 

sosiaalityöoppiaineen teoreettista pohjaa ja välittää akateemiseen maailmaan 
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käytännössä muodostuvaa tietoa. Tämän tutkielmani tarkoituksena ei ole luoda, testata 

tai arvioida uutta toimintamallia, mitä Saurama ja Julkunen (mt., 307) pitävät 

käytäntötutkimuksen yhtenä päämääränä. Näen kuitenkin, että tutkielmani tulosten 

pohjalta on mahdollisuus vaikuttaa sosiaalityön käytännön opetukseen opiskelijoiden ja 

asiakkaiden kohtaamista huomioimalla. Tähän nojautuen positioin pro gradu –

tutkielmani käytäntötutkimukseksi, vaikka tiedostan venyttäväni määrittelyä. Tosin 

lohduttaudun ja puolustaudun Sauraman ja Julkusen (mt., 293) ajatuksella, että 

määrittelyillä enemmän suljetaan kuin avataan käytäntötutkimukseen liittyviä 

pohdintoja.   

 

3.2 Näkökulmana sosiaalinen konstruktionismi 

Pro gradu –tutkielmani aihe kiinnittyy sosiaalityön asiantuntijuus- ja 

professiokeskusteluun, sekä siihen liittyen myös sosiaalityön käytännön opiskelusta ja 

opetuksesta käytävään keskusteluun. Koska asiantuntijuuskeskustelun kestoaihe 

reflektiivinen käytäntö, ja sen sisarpuoli kriittinen reflektio, on myös yksi tämän hetken 

pinnalla olevista puheenaiheista käytännön opiskelua ja opetusta koskien, käsittelen 

aihetta opiskelijan näkökulmasta. Sijoitan tutkimusaiheeni myös sosiaalityöntekijän ja 

asiakkaan välisestä suhteesta ja vuorovaikutuksesta käytyyn teoreettiseen keskusteluun. 

Tässä tutkielmassa lähestyn tutkimusaihetta ja -ongelmaa sosiaalisen konstruktionismin 

näkökulmasta. 

Sosiaalisen konstruktionismin mukaan todellisuus rakentuu sosiaalisessa, kielellisessä 

vuorovaikutuksessa merkitysten avulla. Vivien Burr (1995) esittää neljä sosiaalisen 

konstruktionismin perusoletusta. Ensimmäinen on itsestäänselvyyksien 

kyseenalaistaminen. Burrin mukaan sosiaaliseen konstruktionismiin kuuluu kriittinen 

asenne itsestään selviä maailman ymmärtämisen tapoja kohtaan. Toinen perusoletus on 

tiedon relatiivisuus historiallisista ja kulttuurisista tekijöistä. On tärkeä ymmärtää, että 

käyttämämme kategorisoinnit ja konseptit ovat historia- ja kulttuurispesifejä, eivätkä 

näin ollen yleistettävissä mihin tahansa. Kolmas perusoletus on, että tieto syntyy ja sitä 

ylläpidetään sosiaalisissa prosesseissa. Tieto siis konstruoituu ihmisten välisessä 



  12

vuorovaikutuksessa päivittäin. Neljäs sosiaalisen konstruktionismin perusoletus on, että 

tieto ja sosiaalinen toiminta kulkevat käsi kädessä. Koska tieto eri tilanteissa, 

kulttuureissa ja eri ihmisten välillä konstruoituu eri tavoin, myös sosiaalinen toiminta 

tämän tiedon perusteella vaihtelee. (Mt., 2–5.) 

Myös Pertti Alasuutari (1994) puhuu sosiaalisesta konstruktionismista samaan tapaan 

kuin Burr. Alasuutari toteaa, että maailma esittäytyy meille aina vain sen suhteen kautta, 

mikä meillä tähän maailmaan on. Todellisuus on hänen mukaansa läpeensä sosiaalisesti 

konstruoitunut, eli rakentunut merkitystulkinnoista ja tulkintasäännöistä. Näiden 

tulkintojen ja sääntöjen perusteella ihmiset orientoituvat arkielämässään. (Mt., 51.) 

Tutkimuskohteeni ei kuitenkaan ole yleensä ihmisten arkielämä, vaan sosiaalityön 

käytännön opiskelu. Malcolm Payne (1999, 38, 54) kirjoittaa sosiaalisen 

konstruktionismin sopivan hyvin sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisen 

vuorovaikutuksen tutkimiseen jo senkin takia, että sosiaalinen konstruktionismi on 

sosiaalinen eikä psykologinen teoria, jolloin fokus on vuorovaikutuksessa ja 

sosiaalisessa käytöksessä eikä henkilön identiteettiin liittyvissä asioissa. Kirsi Juhilan 

(2004) mukaan sosiaalinen konstruktionismi korostaa sosiaalityön historiallisuutta ja 

paikallisuutta, jolloin sosiaalityötä ei voi lähestyä abstraktina asiana. Samoin 

sosiaalityön kohtaamiset määrittyvät osapuolten konstruoimiksi paikoiksi. (Mt., 166.) 

Pro gradu –tutkielmani aihe liittyy opiskelijan ja asiakkaan väliseen kohtaamiseen. Se on 

alusta loppuun vuorovaikutusta ja merkitysten tulkitsemista, yhdessä luotua 

todellisuutta.  

 

3.3 Kohti sosiaalityön asiantuntijuutta 

Suomessa sosiaalityö on suhteellisen nuori, vasta toisen maailmansodan jälkeen 

kehittynyt, professio (Karvinen 1996, 15–16). Jos Suomessakin, myös 

yleismaailmallisesti ajatellen sosiaalityön professio on ollut, ja edelleen jossain määrin 

on,  ongelmallinen ja haasteellinen varsinkin muille professioille ja niiden edustajille. 

Sosiaalityön tehtävää ja paikkaa on koeteltu monin tavoin. Sosiaalityö on kuitenkin 

pitänyt pintansa sekä oppiaineena että käytäntönä maailmanlaajuisesti keskittymällä 
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ihmisen hyvinvoinnista huolehtimiseen. Tilanne haastaa sosiaalityön parissa toimivia 

opettajia, tutkijoita ja käytännön työntekijöitä etsimään ja kehittämään uusia 

lähestymistapoja, teorioita ja käytäntöjä, jotta professio edelleen voimistuisi. (Dominelli 

2004, 1–3.) Asiantuntijuus ja sen tunnustaminen sosiaalityössä vahvistaa professiota 

myös muiden silmissä.  

Perinteisesti asiantuntija on ollut tieteelliseen rationaliteettiin pohjautuvan profession 

edustaja. Tämä niin kutsuttu suljettu asiantuntijuus on voimissaan vaikkapa lääke- tai 

oikeustieteen aloilla, mutta esimerkiksi sosiaalityössä tarvitaan erilaista lähestymistapaa 

asiantuntijuuteen. Puhutaan avoimesta asiantuntijuudesta, jossa asiantuntija toimii ottaen 

huomioon yhteiskunnan ja toimintaympäristön asettamat ehdot ja rajoitukset, ja käyttäen 

hyväksi myös erilaisia lähestymistapoja asioihin puuttuessaan. Asiantuntijuus nähdään 

sosiaalisena ja kulttuurisena, tilanteessa rakentuvana, ja erilaisissa yhteisöiden, 

verkostoiden, organisaatioiden ja ryhmien prosesseissa kehittyvänä ilmiönä. Näin ollen 

asiantuntijuus ei palaudu enää välttämättä yksilöön, vaan on yhteisön tai verkoston 

kykyä yhdessä ratkaista uusia ja muuttuvia ongelmia. (Eräsaari 2002, 30–33; Eteläpelto 

& Tynjälä 2002, 9–13; Launis & Engeström 2002, 64.) Asiantuntijuutena on totuttu 

pitämään kykyä yhdistää teoreettinen ja käytännöllinen tieto toimivaksi 

kokonaisuudeksi. Asiantuntijuuden kokemiseen taas liittyy asiaankuuluva tietämys, 

tilannesidonnainen kyky toimia sekä luottamuksen ja varmuuden tunne. Kokeakseen 

itsensä asiantuntijaksi, täytyy kyetä vakuuttamaan itsensä ja muut siitä, että tietää ja osaa 

jotain tarpeeksi arvokasta, että sitä voidaan pitää asiantuntijuutena. (Isopahkala-Bouret 

2008, 90–92.)  

Historiallisesti tarkasteltuna asiantuntijuus sosiaalityössä on ollut sidoksissa omaan 

aikaansa sekä yhteiskuntaan ja sen muutoksiin (esim. Satka 1995 ja Mutka 1998). Tällä 

hetkellä sosiaalityöntekijän työ painottuu sosiaalisen asiantuntijan rooliin, ja 

sosiaalityöstä on tullut jatkuvaa vuorovaikutuksessa tapahtuvaa valitsemista ja 

tulkitsemista. Nykyisessä nopeasti muuttuvassa ja epävarmuutta sisältävässä 

yhteiskunnallisessa tilanteessa sosiaalityössäkin tarvitaan joustavuutta, 

moniammatillisuutta ja vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Olennainen osa asiantuntijuutta 

on riskien ja mahdollisuuksien jännitteessä toimiminen. Postmodernissa yhteiskunnassa 
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asiantuntijuus rakentuu suhteessa aikaan, paikkaan ja erilaisiin olosuhteisiin universaalin 

tietopohjan sijaan. Tällainen ammatillisuus edellyttää reflektiivisyyttä ja tutkivaa 

suhdetta omaan työhön. Reflektiivinen ammatillisuus vaatii oman toiminnan ja 

osaamisen arviointia, oman ammatillisen toiminnan tarkastelua suhteessa työn ja 

ammatin kokonaisuuteen, sekä oman toiminnan perusteiden ja ajattelu- ja 

toimintamallien kyseenalaistamista suhteessa niiden yhteiskunnalliseen kokonaisuuteen. 

Näin ammattilaisella on mahdollisuuksia käsittää ja ohjata omaa toimintaansa suhteessa 

toiminnan kokonaisuuteen. Oleellista on siis tiedostaa omaa toimintaa ohjaavat tekijät ja 

rakentaa ammatillista osaamista niitä kriittisesti arvioiden.  (Karvinen-Niinikoski ym. 

2007, 13, 20; Karvinen 2000, 11; Karvinen 1996, 57, 68; Karvinen 1993, 19, 30–31, 45.)  

Reflektiivisen toimijan ja reflektiivisen käytännön käsitteet ovat peräisin Donald A. 

Schöniltä (1983 ja 1987) (ks. esim. Karvinen 1993 ja Fook 2005). Reflektio on 

aktiivinen prosessi, jossa opiskelija voi kehittää kysyvän asenteen suhteessa tietoon ja 

toiminnan ehtoihin. Reflektiossa toimija, tässä tapauksessa opiskelija, tutkii omia 

kokemuksiaan saavuttaakseen uuden ymmärtämisen alueen. Kyseessä on vahvasti 

toimintaan perustuva kokemus ja kokemuksesta oppiminen. Vastuu on siis opiskelijalla 

itsellään, eikä hän ole riippuvainen ulkoisista auktoriteeteista, kirjoista tai teorioista. 

Toisaalta reflektiivisyys edellyttää myös oman aseman tunnistamista ja tietoisuutta 

ammattikäytännöistä ja työtä ohjaavasta ammatillisesta ajattelusta. Oleellista on oivaltaa 

toisin toimimisen mahdollisuus. (Karvinen 1996, 58–59; Karvinen 1993, 26–28; Morley 

2008; Ruohotie 2000, 137–138.) 

Asiakastyön taidot –opintojakso Praksiksessa on järjestyksessä toinen Helsingin 

yliopiston sosiaalityön pääaineopintojen käytännön opetuksen opintojaksoista. 

Opintojaksolla pyritään käsittelemään opiskelijoita askarruttavia asiakastyöhön liittyviä 

kysymyksiä yhdessä, eikä tarjoilla valmiita toimintamalleja. (Hinkka ym. 2009, 35–47.) 

Yhdessä käsitteleminen on perusteltua, sillä ihmisen oppimisen on havaittu tapahtuvan 

suurelta osin interaktiivisissa tilanteissa (Kauppila 2007, 149). Oppimisympäristönä 

Praksis on opiskelijakeskeinen siinä mielessä, että opiskelijoilla on aktiivinen rooli 

tiedon rakentamisessa (Lindblom-Ylänne & Nevgi 2004, 55). On olemassa tutkimusta 

opiskelijoiden vaikeudesta siirtää koulussa tai kirjoista oppimansa asiat muuhun 
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ympäristöön eli käytäntöön (Hakkarainen ym. 2005, 118). Siksi on oleellista, että 

oppiminen Praksiksessa on situationaalista eli todellisessa ympäristössä ja tilanteessa 

tapahtuvaa. Tämän ansiosta opiskelijat voivat käyttää ja soveltaa oppimaansa heti 

käytäntöön, jolloin heillä on oppimiselleen välitön ja mielekäs motiivi. (Nevgi & 

Lindblom-Ylänne 2004, 101; Eteläpelto & Rasku-Puttonen 2002, 181.)  

Praksiksessa panostetaan siihen, että opiskelijat sosiaalistuisivat kehittyvään käytäntöön 

ja reflektiiviseen ammattilaiseen jo ”olemassa olevan” teknisesti taitavan ammattilaisen 

sijaan. Reflektointia Asiakastyön taidot –opintojaksolla harjoitellaan esimerkiksi itse- ja 

vertaisarvioinneilla, kirjoitustehtävillä sekä yksilöohjauksessa. Tavoitteena on tukea 

opiskelijoita rohkeuteen ja avoimuuteen sekä valaa uskallusta valottaa toisille omaa 

toimintaa. (Hinkka ym. 2009, 35–47.) Tällaista asennetta peräänkuulutti jo Ulla Mutka 

(1998, 183) kirjoittaessaan, että nykyisessä yhteiskunnassa ”näyttäisi ammatillisen 

toimintakykyisyyden säilyttäminen ja vahvistaminen edellyttävän kasvavaa avoimuutta 

ja työssä kertyneiden kokemusten ja erilaisiin tilanteisiin kehiteltyjen ratkaisujen 

rohkeaa ja luontevaa jakamista.”  

Reflektiivisyys ja reflektio vaikuttavat monitahoiselta ja käytännössä vaikeasti 

määrittyvältä alueelta. Jan Fook, Sue White ja Fiona Gardner (2006, 12) määrittelevät, 

että reflektiiviseen käytäntöön kuuluu prosessi, jossa tutkitaan laajasti omia käsityksiä 

liittyen toimintaan tai kokemuksiin, yhdistetään nämä käsitykset erilaisiin lähteisiinsä 

(esimerkiksi persoonalliset, kulttuuriset tai historialliset), sen jälkeen arvioidaan  

käsitykset relevanttia kriteeriä käyttäen, ja lopuksi toimitaan arvioinnin tuloksen 

perusteella. Mikäli sosiaalityön opiskelija ottaa päämääräkseen tulla reflektiiviseksi 

ammattilaiseksi, näyttää tie edessä pitkältä ja kiviseltä. Toisaalta esimerkiksi 

Praksiksessa reflektointia pääsee harjoittelemaan turvallisessa ympäristössä kokeneiden 

ammattilaisten tuella. Synnöve Karvinen-Niinikoski (2005, 21) toteaa, että 

työnohjauksella olisi paljonkin potentiaalia reflektiivisen ammatillisuuden kehittämiseen 

antamalla työntekijöille tilaa reflektion harjoittamiseen. Samaan pyrkii Christine Morley 

(2008, 419) mainitessaan, että kriittisellä reflektiolla on suuri emansipatorinen 

potentiaali, jonka avulla sosiaalityön opiskelijat oppivat ajattelemaan kriittisesti ja 

itsenäisesti. Suomessa sosiaalityön koulutuksessa sosiaalityöntekijän identiteettiin 
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liitetään tutkimukseen perustuva kriittinen tietoisuus ja analyyttisyys, mutta niiden 

harjoittaminen kiireisessä työssä ei välttämättä ole itsestään selvää (Karvinen-Niinikoski 

ym. 2007, 21). 

Konstruktiivinen maailma tuottaa monia näkökulmia, niin myös sosiaalityössä. Vaikka 

opiskelijoille opetetaan reflektiivisyyttä, se ei ole kaikkien mielestä tarpeellista tai 

toiminnan välttämätön ehto. Yhden kriittisen äänenpainon reflektiivisyydelle ja sen 

käytölle antaa Kyösti Raunio (2008). Hän mainitsee, että reflektiivistä otetta tarvitaan, 

jos ajatellaan työskentely-ympäristön todella olevan postmodernin tulkinnan mukaan 

jatkuvasti muuttuva ja epävarma. Raunion mukaan sosiaalityöntekijän ei tarvitse tehdä 

postmodernia tulkintaa vain sen vuoksi, että reflektiivisyyttä pidetään taitavan 

ammattilaisen normina. Raunio painottaa, että ammatillisuus ei liity vain toiminnan 

mielekkyyden ja sisällön pohdiskeluun, vaan myös ongelmanratkaisutaitoihin. (Mt., 

159.) 

Käytännön opiskelulla on siis tärkeä rooli sosiaalityön opinnoissa reflektiivisen 

ammatillisuuden kehittymisen kannalta, mutta myös yleisesti ottaen teorian ja käytännön 

yhteen liittämisen oppimisessa, eli asiantuntijuuden kehittymisessä, kuten myös 

Jonathan Parker (2007, 775) mainitsee. Karen Healy (2000, 1) väittää, että sosiaalityön 

teoria ja käytäntö ovat välillä kovin kaukana toisistaan. Sosiaalityön käytäntö ei 

kuitenkaan perustu yksin teoriaan tai tutkimukselliseen näyttöön, vaan on työntekijän 

dynaamisesti luoma yhdistelmä tietoa, taitoa, käyttäytymistä ja arvoja yhdistettynä 

kulloiseenkin ympäristöön ja asiakkaan tilanteeseen (Smale ym. 2000, 27–28). Koska 

sosiaalityön käytäntö on monimuotoista ja kompleksista, käytännön opetuksen on 

pyrittävä vastaamaan tähän. Stephen Nixonin ja Anthea Murrin (2006) mukaan 

käytännön opetuksen täytyisi olla kognitiivista, käytännön työn tekemiseen painottuvaa, 

reflektiivistä ja eettisyyteen perustuvaa. Lisäksi Nixon ja Murr pitävät hyvänä, jos 

käytännön opiskelu on opiskelijoiden yhteinen intressi. (Mt., 809.) Tästä samaa mieltä 

ovat myös Sirpa Janhonen ja Liisa Vanhanen-Nuutinen (2005, 31–53), sillä yhdessä 

oppiessa myös vuorovaikutustaidot kehittyvät. Nämä edellytykset täyttyvät ainakin 

Asiakastyön taidot –opintojaksolla työpajojen, pienryhmäopetuksen ja opiskelijan omien 

asiakastapaamisten kautta. 
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Laura Boisen ja Maryann Syers (2004, 209) kirjoittavat, että voidakseen oppia käytäntöä 

tehokkaasti, täytyisi opiskelijoiden tietoisesti liittää teoria asiakastyöhönsä, sillä 

teoreettinen tietämys ehkäisee päätösten perustumisen vain omiin kokemuksiin. Tämä 

edellyttää myös reflektiivistä ajattelua. Ching Man Lam, Hung Wong ja Terry Tse Fong 

Leung (2007) olivat tutkineet opiskelijoiden kenttäpäiväkirjoja ja huomanneet, että 

käytännön työssä kohdatut haasteet ja vaikeat tilanteet olivat olleet tarpeellisia, jotta 

reflektiivinen prosessi opiskelijoiden mielissä oli käynnistynyt. Haasteellisten tilanteiden 

jälkeen opiskelijat olivat pohtineet toisin toimimisen mahdollisuuksia sekä kriittisesti 

arvioineet omia arvojaan, toimintatapojaan ja ennakkokäsityksiään. Opiskelijoiden 

reflektiivisen ajattelun yksi lähtökohta oli myös oman ammatti-identiteetin etsiminen ja  

vahvistaminen. (Mt., 97, 101–102.)  

Käytännön opiskelussa tärkeä opiskelijaa tukeva rooli on käytännönopettajalla. 

Praksiksessa opiskelija saa nimetyn ohjaajan, joka vastaa myös pienryhmän 

ohjaamisesta. Ohjaaja on yliopisto-opettaja tai joku kolmesta Praksiksen 

sosiaalityöntekijä-käytännönopettajasta. Käytännönopettajan kanssa käydään 

pienryhmäopetuksen lisäksi henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja asiakastyöhön liittyen. 

(Hinkka ym. 2009, 69.) George Wilson, Trish Walsh ja Margaret Kirby (2008) ovat 

tutkineet pohjoisirlantilaisia sosiaalityön opiskelijoita käytännön opiskelussa ja 

havainneet, että hyvä suhde käytännönopettajan kanssa on ollut opiskelijoille voimavara 

ja oppimista edistävä tekijä, vaikka käytännön opiskelussa tai opiskelupaikassa olisi 

muutoin ollut ongelmiakin. Samoin huono ja toimimaton suhde käytännönopettajan 

kanssa leimasi koko käytännön opiskelun ikäväksi ja huonolaatuiseksi kokemukseksi. 

(Mt., 42–43, 47.) Samanlaisiin päätelmiin käytännönopettajan ja opiskelijan hyvän 

suhteen merkityksestä on tullut myös Parker (2007, 774). Hänen mukaansa hyvä suhde 

on tärkeä, jotta opiskelija oppii turvallisen ja avoimuuteen pyrkivän tavan tehdä 

käytännön työtä. Praksis-opiskelijoiden antama palaute henkilökohtaisen ohjauksen 

riittävyydestä on vuosi vuodelta parantunut ensimmäisen opintojakson jälkeen. 

Praksiksen käytännönopettajat ovat myös reflektoineet omaa toimintaansa, ja 

henkilökohtaiseen opiskelijoiden ohjaukseen Praksiksessa on panostettu. (Hinkka ym. 

2009, 69–72, 121.) 
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Sosiaalityön ammatillisuus on yhdistelmä syvällistä tietoa, herkkää vuorovaikutusta, 

arkista, yhteiskunnallista, ammatillista ja maallikkomaisuutta. Työn tarjoama 

näköalapaikka yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja ihmisten epätoivoon ja avuttomuuteen 

pakottaa eettiseen pohdiskeluun ja antaa sosiaalityöntekijälle mahdollisuuden kasvaa 

ihmisenä. Paikalleen ei voi jäädä polkemaan, vaan on kehityttävä ammatillisesti, 

asiantuntijaksi. Kehittymistä tapahtuu ongelmiin törmäämisen kautta, reflektiivisen 

prosessin avulla. Koska yhteiskunta muuttuu, myös ihmisten ongelmat muuttuvat ja 

tuovat sosiaalityöhön jatkuvasti uusia perehtymistä vaativia ilmiöitä. On oltava tarpeeksi 

utelias lähteäkseen ottamaan niistä selvää. (Aho 1999, 12–13, 332–333.) 

 

3.4 Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välinen suhde 

Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on reflektiivisen lähestymistavan mukaan 

sosiaalityön professionaalisen toiminnan ydin (Mutka 1998, 47). Sosiaalityöntekijän 

vuorovaikutustaidot, asiakassuhde, asiakkaan kohtaaminen ja kuulemisen tärkeys ovat 

asioita, joita on aina korostettu käytännön sosiaalityössä (Kuronen 2004, 220). Antti 

Särkelä (2001) esittää, että asiakkaan ja työntekijän välille olisi luotava sellainen suhde, 

että sekä asiakas että työntekijä haluavat siinä olla ja toimia yhdessä asiakkaan 

parhaaksi. Vastuu tämän hyvän vuorovaikutussuhteen luomisesta on ensisijaisesti 

työntekijällä, ja suhteen luominen alkaa heti ensimmäisestä tapaamisesta lähtien.  

Särkelän mukaan hyvään asiakassuhteeseen kuuluu muutamia tärkeitä elementtejä. 

Asiakkaan tulisi tuntea itsensä hyväksytyksi sellaisena kuin on, asiakkaan ja työntekijän 

välillä tulisi vallita luottamus, työntekijän tulisi välittää asiakkaasta ja myös tuoda se 

julki, ja lopulta työskentelyn efektiivisen jatkumisen turvaamiseksi työntekijältä täytyisi 

löytyä jämäkkyyttä. Särkelä lisää yhdeksi tavoiteltavaksi elementiksi vielä auttajan 

ominaisuudet, jotka vaikuttavuustutkimuksissa ovat osoittautuneet hedelmällisiksi. 

Nämä ominaisuudet ovat empatia, aitous, asiakkaan kunnioittaminen ja konkreettisuus. 

(Mt., 27–42.)  

Sosiaalityössä tarvittavaa vuorovaikutusta ja asiakkaan ja sosiaalityöntekijän suhdetta on 

tutkittu ja analysoitu monesta näkökulmasta. Kirsi Juhila (2006, 13–14) esittää neljä 
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erilaista tapaa jäsentää sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden suhdetta. Hän nimeää ne  

liittämis- ja kontrollisuhteeksi, sosiaalityöntekijän ja asiakkaan kumppanuussuhteeksi,  

huolenpitosuhteeksi ja vuorovaikutuksessa rakentuvaksi suhteeksi. Esitän näiden 

suhteiden määritelmiä, ja tarkastelen, kuinka ne liittyvät Asiakastyön taidot –

opintojaksolla tapahtuvaan opiskelijan ja asiakkaan kohtaamiseen. 

Liittämis- ja kontrollisuhteessa sosiaalityöntekijän tehtävänä on liittää asiakkaita 

yhteiskunnassa vallitsevaan valtakulttuuriin, ja tarvittaessa kontrolloida vaikeasti 

liitettäviä. Asiakkaiden tehtävänä on asettua näiden toimenpiteiden kohteeksi. Tällainen 

sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välinen suhde määritellään usein sosiaalityön 

ulkopuolelta käsin, ja saa toisinaan sosiaalityön kuulostamaan hyvinkin kritisoitavalta 

toiminnalta. Liittämis- ja kontrollisuhde rakentuu tehokkuuden odotukselle ja 

vertikaalisen asiantuntijuuden varaan. (Juhila 2006, 49, 65, 84–92.) 

Kumppanuussuhde hahmottuu sosiaalityön sisältä päin katsottuna. Siinä 

sosiaalityöntekijä ja asiakas toimivat yhdessä rinnakkain. Kumppanuussuhde nojaa 

elämänpolitiikan käsitteeseen, joka tunnustaa yksilölliset elämäntilanteet. Osallisuus ja 

valtautuminen (empowerment) ovat kumppanuussuhteen mahdollistajia. 

Kumppanuussuhde toimii hyvin varsinkin yhteisösosiaalityössä, jossa on tärkeää 

rakentaa verkostoja ja siltoja. Kumppanuussuhteessa luotetaan horisontaaliseen 

asiantuntijuuteen. (Mt., 103–104, 115, 126–140.) 

Ajatus huolenpitosuhteesta lähtee siitä, että aina sosiaalityön asiakkaat eivät selviä 

kaikista elämäntilanteista ilman apua ja tukea. Silloin sosiaalityöntekijän tehtävänä on 

huolehtia, että asiakas saa tarvitsemansa tuen ja avun. Huolenpitosuhde kiinnittyy 

hoivan ja huolenpidon käsitteisiin. Huolenpitosuhteessa nousevat esiin esimerkiksi 

vallan, riippuvuuden ja autonomian ristiriidat. Auttaminen, tukeminen ja asioiden ajo 

ovat huolenpitosuhteen tärkeimmät työmenetelmät. (Mt., 151–152, 166–199.) 

Vuorovaikutuksessa rakentuva sosiaalityöntekijän ja asiakkaan suhde vaihtelee 

tilanteittain. Roolit eivät palaudu vain yhteen malliin, vaan moninaiset sosiaalityön 

yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat todellistuvat. Vuorovaikutuksessa rakentuvan 

suhteen keskeisimpiä käsitteitä ovat  identiteetti, identiteettineuvottelu ja sosiaalisten 
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ongelmien tulkintatyö. Vuorovaikutuksessa rakentuva suhde pitää sisällään kaikkia 

edellä mainittuja  mahdollisuuksia tarpeen mukaan. Asiantuntijuus tällaisessa suhteessa 

rakentuu tilanteittain ja kietoutuu institutionaalisiin ympäristöihin ja kulttuurisiin 

diskursseihin. (Mt., 201–202, 243–245, 253–255.) 

Asiakastyön taidot –opintojaksolla opiskelijan ja asiakkaan suhde pysyttelee lähinnä 

kumppanuussuhteena, sillä opiskelija ja asiakas työskentelevät rinnakkain saadakseen 

kartoitettua asiakkaan tilanteen ja kirjoitettua samalla sosiaalityön tilannearvion. 

Liittämis- ja kontrollisuhteeseen tarvittava institutionaalinen valta opiskelijalta puuttuu, 

sillä hän ei ole työsuhteessa sosiaalitoimistoon. Siitä huolimatta asiakastapaamisen 

konteksti saattaa muodostaa mielikuvan opiskelijalla olevasta kontrollimahdollisuudesta. 

Praksiksessa käytetyt valintakriteerit rajaavat pois asiakkaat, joilla olisi tarve 

huolenpitosuhteelle. Opiskelijat ja asiakkaat kohtaavat samankaltaisessa tilanteessa 

toisensa kaksi kertaa ja keskittyvät molemmilla kerroilla asiakkaan elämäntilanteeseen. 

Tämän vuoksi ei Juhilan tarkoittamaa vuorovaikutuksessa rakentuvaa suhdetta pysty 

havaitsemaan, sillä sitä varten tarvittaisiin vaihtelevia tilanteita. 

Oli opiskelijan ja asiakkaan suhteen muoto ja malli mikä hyvänsä, se kuitenkin sisältää 

vuorovaikutusta. Adam Dinham (2006) esittelee englantilaisia tutkimustuloksia, joissa 

havaittiin, että sosiaalityön opiskelijoille opetetaan varsinkin verbaalisia vuorovaikutus- 

ja kommunikaatiomenetelmiä ja niiden opettamista pidetään tärkeänä. Tutkimuksessaan 

hän kuitenkin sai selville, että palveluiden käyttäjillä, asiakkailla, on hyvinkin 

yksityiskohtaisia toivomuksia vuorovaikutuksesta ja sen opettamisesta. Vaikka 

Dinhamin mielestä asiakkaiden ääntä tulisi herkällä korvalla kuunnella ja antaa sille 

erityistä painoarvoa, on hänen mukaansa reflektiivisen käytännön asia huolehtia, että 

erilaisissa tilanteissa tarvittavien taitojen samanlaisuudet ja erilaisuudet tunnistetaan ja 

opetetaan opiskelijoille. (Mt., 848–850.) Tämän vuoksi myös Asiakastyön taidot –

opintojaksolla kiinnitetään paljon huomiota vuorovaikutustaitoihin ja niiden 

harjoittelemiseen. 

Vuorovaikutus asiakkaan ja työntekijän välillä nähdään tärkeäksi ylipäätään suhteen 

toimivuuden kannalta. Juliet Koprowska (2008, 6) kirjoittaa, että asiakkaan ja 

sosiaalityöntekijän suhteen ja kommunikaation laatu liittyvät syvästi yhteen.  Kaarina 
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Mönkkönen (2002, 13) korostaa, että keskustelutaidot eivät kuitenkaan takaa sitä, että 

asiakkaan ja työntekijän välille syntyy hyvä suhde. Vuorovaikutusta ei silti voi sivuuttaa, 

kuten Anneli Pohjola (1993) asian näkee. Hänen mielestään  sosiaalityössä asiakassuhde 

on aina vuorovaikutussuhde, jossa asiakkaan ja sosiaalityöntekijän lisäksi kohtaavat 

yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja ajallis-paikalliset tekijät. Pohjola suositteleekin 

asiakkaan aktiivista kohtaamista, jossa asiakkaan asema määrittyy resurssiksi ja toiminta 

tapahtuu yhdessä asiakkaan kanssa. Resurssinäkökulma edellyttää positiivisia 

ilmaisutapoja asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kanssakäymisessä, jotta asiakaskin kokisi 

olevansa resurssi eikä taakka. Pohjola huomauttaa, että kohtaamisen sijaan voisi puhua 

yhdessä kulkemisesta, sillä kohtaaminen saattaa olla myös ohitus. (Mt., 85–86.) 

Vuorovaikutuksessa voi olla eri tavoin, jos se ei aina tarkoita toisen kohtaamista. 

Mönkkönen (2001b ja 2002) on eritellyt sosiaalisen vuorovaikutuksen perustasoja Carl 

J. Couchia (1986) mukaillen. Näitä tasoja ovat tilanteessa olo, sosiaalinen 

vaikuttaminen, peli, yhteistyö ja yhteistoiminta. Tilanteessa olo kuvaa tilannetta, jossa 

sekä asiakas että työntekijä tietävät olevansa suhteessa toisiinsa, mutta kummallakaan ei 

ole kiinnostusta vuorovaikutukseen, he eivät reagoi toistensa olemiseen. Sosiaalisen 

vaikuttamisen tasolla toinen käyttää valtaa ja määrittelee vuorovaikutuksen kulkua 

toisen jäädessä varjoon. Peliä voi pelata yksi tai molemmat. Pelissä sekä asiakas että 

työntekijä osaavat pelisäännöt ja ovat vuorovaikutuksessa niiden mukaan. Päämäärä voi 

olla sama, mutta sinne ei pyritä yhdessä. Yhteistyössä osapuolet sitoutuvat samoihin 

päämääriin ja työskentelevät yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistoiminnan 

tasolle päästään silloin, kun osapuolet kokevat luottamusta ja vaikuttuvat toisistaan 

pyrkiessään yhdessä tiedostettuun päämäärään. (Mönkkönen 2001b, 434–443; 

Mönkkönen 2002, 42–43.)  

Asiakastyön taidot –opintojaksolla vuorovaikutuksen tasona useimmiten on yhteistyö, 

sillä asiakkaat ovat vapaaehtoisesti lupautuneet tulemaan tapaamaan opiskelijaa, joten 

usein asiakkaat toimivat opiskelijan kanssa hyvässä yhteistyössä ja positiivisella 

asenteella. Myös opiskelijoilla on tähtäimessään yhteistyö esimerkiksi sosiaalista 

vaikuttamista enemmän, sillä Asiakastyön taidot –opintojaksolla on tarkoitus 

nimenomaan harjoitella asiakkaan kohtaamista ja vuorovaikutusta. Tilanteessa oloa 



  22

tuskin tapahtuu juuri asiakkaiden vapaaehtoisuudesta ja opiskelijan motivaatiosta 

johtuen. Peli on toki aina mahdollinen. Tilanteesta riippuen voivat jotkut opiskelijat ja 

asiakkaat saavuttaa yhteistoiminnankin tason. 

Tasojen lisäksi vuorovaikutusta voi tarkastella vuorovaikutuskulttuurista lähtien. 

Vuorovaikutuskulttuurista on löydettävissä asiantuntijakeskeinen, asiakaskeskeinen ja 

dialoginen orientaatio (Mönkkönen 2002, 53). Keskityn dialogiseen 

vuorovaikutusorientaatioon, sillä siinä molemmat vuorovaikutuksen osapuolet otetaan 

huomioon tasavertaisesti. Dialogisessa orientaatiossa vuorovaikutus on vastavuoroinen 

suhde, jossa molemmat osapuolet vaikuttuvat, kuten edellä kuvatussa vuorovaikutuksen 

yhteistoiminnallisella tasolla. Dialoginen orientaatio tarkoittaa keskusteluyhteyksien ja 

tasaveroisen suhteen luomista asiakkaan ja työntekijän välille, sillä dialogisen suhteen 

tärkeä ehto on vastaaminen. Uusia näkökulmia voi syntyä vain eri äänien 

vuoropuhelussa. (Mt., 40, 56–57.)  Jaakko Seikkula ja Tom Erik Arnkil (2005, 52) ovat 

havainneet saman asian: uuden ymmärryksen syntymisen ehto on dialoginen keskustelu 

monologisen kielen sijaan. Kirsi Juhilan (2004, 160) mielestä dialogisessa 

vuorovaikutuksessa on kyse monimuotoisesta ilmiöstä; äänet eivät ole enää vain 

sosiaalityöntekijän tai asiakkaan, vaan äänimaisema on monitasoisempi. Anna Metteri 

(2007, 39) taas kirjoittaa, että dialoginen suhde asiakkaan ja työntekijän välillä tuottaa 

inhimillisen yhteisyyden ja tasa-arvon kokemuksia. Hän on päätynyt edellisten 

tutkijoiden kanssa samaan johtopäätökseen, että dialogiin osallistuminen tuottaa uutta 

ymmärrystä ja oppimista (mt., 36–39). Marja-Leena Lähteenmäki (2006, 93) on 

paikallistanut dialogin oppimista tuottavan merkityksen siihen, että se aktivoi 

osallistujien itsenäistä reflektiota, jolloin aikaisemmat kokemukset ja olemassa oleva 

asiantuntijuus aktivoituvat.  

Dialogisuutta ja koko asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välistä suhdetta lähestytään 

kirjallisuudessa ja tutkimuksissa usein sosiaalityöntekijän näkökulmasta tai 

vaihtoehtoisesti vuorovaikutuksellisesta ideaalitilanteesta. Anna Kulmala, Heli Valokivi 

ja Anni Vanhala (2003) tutkivat sosiaalityön vaikuttavuutta asiakkaiden näkökulmasta. 

He totesivat, että vaikutus on konkreettisiin tarpeisiin vastaamista, vuorovaikutuksessa 

saatuja kokemuksia ja kohtaamisen seurauksena tapahtuneita muutoksia. Asiakkaiden 
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mielestä sosiaalityön tehtäviä ovat sosiaaliasioiden hoito ja sosiaalinen kanssakäyminen. 

Omaa asiantuntijuuttaan omassa asiassaan asiakkaat joutuivat välillä perustelemaan, sille 

ei tuntunut aina olevan tilaa. (Mt., 138–141.) Päivi Aho (1999, 331) kiteyttää kuitenkin, 

että on sosiaalityön ammatillisuutta olla kävelemättä asiakkaan oman asiantuntijuuden 

yli. 

Asiakkaan omaan asiantuntijuuteen liittyvä käsite empowerment liittyy myös 

vuorovaikutukseen, ja esimerkiksi jo aikaisemmin esiteltyyn asiakkaan ja työntekijän 

väliseen kumppanuussuhteeseen. Käytän tässä tutkielmassa empowermentista 

suomennosta valtautuminen Kirsi Juhilan (2006, 120) tapaan. Jo suomennoksesta 

selviää, että käsite liittyy valtaan. Sosiaalityöstä ei juuri voi kattavasti puhua, jos ei ota 

huomioon sosiaalityöntekijän valtaa suhteessa asiakkaisiin. En nosta valtaa kuitenkaan  

keskiöön, joten tarkastelen tässä yhteydessä vain valtautumista. Ole Petter Askheim 

(2003, 230) määrittelee, että valtautumisessa kyse on vallan siirtämisestä niille, joilla 

sitä ei ole. Valtautumista on määritelty eri tavoin ja eri lähtökohdista (ks. esim. 

Hokkanen 2009), mutta Askheimin mukaan määritelmille yhteistä on positiivinen 

näkökulma ihmisten mahdollisuuksiin ja kykyihin ottaa osaa omaan elämäänsä liittyviin 

päätöksiin ja toimiin. Toinen määritelmien yhteinen nimittäjä on ymmärrys 

valtautumisen yksilöllisestä ja rakenteellisesta ulottuvuudesta. Yhdessä nämä 

ulottuvuudet tekevät valtautumisesta sekä välineen että tavoitteen. (Askheim 2003, 230–

231.) Liisa Hokkanen (2009, 319) näkee, että valtautuminen on sosiaalityössä 

ensisijaisesti prosessi, jossa joidenkin toimijoiden epätyydyttävää tilannetta pyritään 

muuttamaan. 

Valtautumisen ajatus haastaa sosiaalityöntekijöiden perinteisen auktoriteetin ja vallan, 

sillä voidakseen käyttää valtautumista välineenä tai prosessina, tai tavoitellakseen sitä 

päämääränä, sosiaalityöntekijän täytyisi olla ennemminkin asiakkaan kumppani ja 

asianajaja, ja toimia yhteistyössä asiakasta tukien ja hänen tietoisuuttaan omista 

resursseistaan ja oikeuksistaan lisäten. Valtauttavasti toimiminen edellyttää 

sosiaalityöntekijältä hyviä vuorovaikutustaitoja, jotta yhteistyö onnistuu. (Askheim 

2003, 229, 235–238.) Jotkut ovat ajatelleet, että ihmisten valtautuessa tarpeeksi, ja kun 

sosiaalityön toimintakentälläkin alkaa toimia asiakasvetoisia projekteja ja käytäntöjä, ei 
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sosiaalityöntekijän ammattitaidolla ole enää kysyntää. Lena Dominellin (2004) mukaan 

kuitenkin juuri sosiaalityöntekijän tieto, valta ja resurssit itse asiassa ovat niitä, joiden 

avulla valtautumista tapahtuu, tai on tapahtumatta, ruohonjuuritasolla, henkilöiden 

välisessä vuorovaikutuksessa. (Dominelli 2004, 92–94.) 

Tässä pro gradu –tutkielmassa tarkastelen sosiaalityön opiskelijan ja asiakkaan välistä 

suhdetta Asiakastyön taidot –opintojaksolla dialogisena kumppanuussuhteena, jossa 

tavoitteena on yhteistyössä tehdä asiakkaalle sosiaalityön tilannearvio. Kohtaamisen 

tarkoituksena on harjoitella vuorovaikutusta, joka sisältää monia elementtejä asiakkaan 

kuulemisesta valtauttavaan toimintaan saakka. 

 

4 Metodologiset valinnat 

4.1 Tutkimusmenetelmänä diskurssianalyysi 

Vastauksen tutkimuskysymykseeni löydän parhaiten käyttäen laadullisia 

tutkimusmenetelmiä. Koska tarkoitukseni on tutkia opiskelijoiden antamia merkityksiä 

asiakkaan kohtaamiselle, on kysymyksessä kielenkäytön analysointi. Aihetta lähestyn 

sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta, eli ajattelen kielen rakentavan todellisuutta. 

(Vrt. Jokinen ym. 1993, 9.) Käytän analyysimenetelmänä diskurssianalyysia. Jari 

Eskolan ja Juha Suorannan (1999, 201) mukaan diskurssianalyysi on tutkimuksen teossa  

perspektiivi, joka kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Diskurssianalyysi on myös näkökulma 

sosiaaliseen todellisuuteen. Siinä yhdistyvät diskurssien käsitteelliset elementit, sekä 

metodologiset tavat, joilla diskursseja käsitellään tutkimusaineistona. (Wood & Kroger 

2000, 3.) Näin ajatellen diskurssianalyysia voisi kutsua jopa teoreettiseksi 

viitekehykseksi ennemmin kuin pelkäksi analyysimenetelmäksi (Jokinen ym. 1993, 17). 

Diskurssianalyysi tutkii kielenkäyttöä tekoina ja toimintana. Puhuttu tai kirjoitettu kieli, 

lause tai lausuma, on itsessään jo toimija. Huomio kiinnitetään kieleen itseensä, ei sen 

kuvaamaan ilmiöön. Diskurssianalyysia ei siis voi käyttää reittinä selvittää henkilön 

”todellisia” ajatuksia lausutun takana. Tässä analyysitavassa huomioidaan toki myös 

esimerkiksi asenteet, mutta siten kuin ne todellistuvat diskurssissa, ei sisäisinä tai 
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piilotettuina asioina. Diskurssianalyysin yksi ominaispiirre on myös se, että 

samanlaisuutta ei etsitä sieltä, missä sitä ei ole, sillä keskenään erilaisia havaintoja ei 

laiteta yhteen väkivalloin. (Wood & Kroger 2000, 4–9, 14; Suoninen 1999, 18–20; 

Eskola & Suoranta 1999, 197.)  

Tutkimuksen konteksti otetaan huomioon diskurssianalyysia tehtäessä, mikä tarkoittaa 

toiminnan tarkastelua tietyssä ajassa ja paikassa, johon tulkinta suhteutetaan. Kontekstin 

ajatellaan ilman muuta olevan tärkeä osa diskurssianalyyttista tutkimusta, eikä sitä 

yritetä häivyttää. Diskurssianalyysissa kontekstilla on ajan ja paikan lisäksi muitakin 

merkityksiä. Konteksti voi tarkoittaa vuorovaikutuskontekstia tai kulttuurista kontekstia. 

Oman tutkielmani kannalta relevanteinta on huomioida ne reunaehdot 

(reunaehtokonteksti), joiden puitteissa aineisto on kerätty. (Jokinen ym. 1993, 29–36.) 

Aineistoa esittelen tarkemmin seuraavassa luvussa.  

Diskurssianalyysia kuvataan monitasoiseksi ja monimenetelmälliseksi toiminnaksi 

(Pietikäinen & Mäntynen 2009, 164). Arja Jokinen, Kirsi Juhila ja Eero Suoninen (1993) 

mainitsevat, että diskurssianalyysin tekijän tärkein metodinen valmius on halu tunnistaa 

aineistostaan ihmettelyn aiheita. Näihin ihmettelyn aiheisiin pääsee käsiksi, kun 

seurustelee tiiviisti aineistonsa kanssa. Tulkintoja voi perustella vain raportoimalla 

seurustelun kuluessa kertyneet havaintonsa. (Mt., 13.) Tämä aineistolähtöinen periaate 

on myös minulla ryhtyessäni analysoimaan tutkimusaineistoa. Analyysia esittelen 

omassa luvussaan. 

 

4.2 Asiakkaan kohtaamista käsittelevät esseet tutkimusaineistona 

Pertti Alasuutarin (1994, 75) mukaan ominaista kvalitatiiviselle aineistolle on sen 

monitasoisuus, ilmaisullinen rikkaus ja kompleksisuus. Tämä pätee ainakin omaan 

tutkimusaineistooni. Käyttämäni aineisto sisältää 18 opiskelijoiden keväällä 2008 

Asiakastyön taidot -opintojaksolla kirjoittamaa esseetä. Esseet ovat 5-12 sivua pitkiä, 

yhteensä 152 sivua 1,5 rivivälillä kirjoitettua tekstiä. Pääasiassa esseet käsittelevät 

asiakkaan kohtaamista Asiakastyön taidot –opintojaksolla, asiakastapaamisten sujumista 

ja asiakastyöhön liittyviä työtehtäviä, kuten tilannearvion tekemistä. Jokainen opiskelija 
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on ottanut asiaan omanlaisensa näkökulman, esimerkiksi roolit, vuorovaikutuksen, 

kuuntelemisen, dialogisuuden, haasteet, kontrollin tai jopa sorrettujen pedagogiikan. 

Pääasiassa pohdinta esseissä on teoreettista, lähdekirjallisuuteen pohjautuvaa, mutta 

kaikista esseistä on löydettävissä myös henkilökohtainen taso. Sisällöllisesti esseet olivat 

monipuolisia ja hyvin kirjoitettuja, perusteltuja puheenvuoroja, ja osoittivat 

opiskelijoiden perehtyneisyyden kulloiseenkin aiheeseen. Aineiston lukeminen oli 

etuoikeus, suorastaan nautittava kokemus.  

Jari Eskola ja Juha Suoranta (1999) mainitsevat, että laadullisessa tutkimuksessa aineisto 

rajataan teoreettista kattavuutta silmälläpitäen, koska kysymys on tapauskohtaisesta 

analyysista. Kriteerinä käytetään tällöin tietyn aineiston teoreettista kiinnostavuutta 

tutkimusongelman ratkaisussa. Tällaisessa tilanteessa tutkittu tapaus nähdään 

esimerkkinä yleisestä. (Mt., 65.) Päädyin käyttämään tutkielmassani valmista aineistoa. 

Oman opiskeluhistoriani takia tiesin, että Asiakastyön taidot –opintojakson päätteeksi 

kirjoitetaan kokoava essee. Tutustuin vuonna 2008 opintojakson suorittaneiden 

kokoaviin esseisiin ollessani keväällä 2009 opiskelija-assistenttina Praksiksessa 

Erikoistuva asiantuntijatoiminta –opintojakson (Käytäntö 5) puitteissa. Tahdoin perehtyä 

tähän aineistoon enemmän tässä pro gradu –tutkielmassani, mikä sopi hyvin Praksis-

henkilökunnalle. Yhden vuosikurssin esseet ovat myös teoreettisesti kattava aineiston 

rajaus. 

Kokoava essee kirjoitetaan opintojakson päätteeksi, ja siinä on tarkoitus reflektoida 

omaa oppimista opintojakson aikana jonkun näkökulman tai teeman kautta. Esseessä 

palataan opintojakson alussa asetettuihin omiin oppimistavoitteisiin ja pohditaan niiden 

saavuttamista ja omaa kehittymistä. Tehtävän ohjeistuksessa annetaan muutamia 

kysymyksiä, joita pohtimalla kirjoittamisessa pääsee vauhtiin. Essee palautetaan oman 

pienryhmän opettajalle. (Asiakastyön taidot –opintojakson kurssisivut.) Esseen ohjeistus 

kokonaisuudessaan on liitteenä (Liite 1). Täytyy muistaa, että esseet on kirjoitettu 

opettajalle opintojakson päätteeksi, ja ne on arvosteltu osana opintojakson arvosanaa. 

Tämä ulottuvuus on todennäköisesti suunnannut kirjoitusten sisältöä ja mahdollisesti 

rajoittanut ilmaisua. Opiskelijat eivät kirjoittaessaan ole tienneet, että esseetä tullaan 

käyttämään tämän tutkielman tutkimusaineistona. On todennäköistä, että esseet olisivat 
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erilaisia, jos olisin itse pyytänyt opiskelijoita ne kirjoittamaan tai aineisto olisi kerätty 

muutoin opintojakson ulkopuolella.  

Opiskelijat olivat allekirjoittaneet luvan käyttää opintojaksolla kerättyä aineistoa 

tutkimustarkoituksiin. Ohjaajani kanssa sovimme kuitenkin, että kysymme vielä kaikilta 

osallistuneilta, saako esseetä käyttää tämän tutkielman tekemiseen, sillä opiskelijoiden 

allekirjoittamassa luvassa ei erikseen mainittu kokoavien esseiden käyttämistä. Tämä oli 

yksi eettisen pohdinnan paikka, sillä olisin voinut ajatella myös olemassa olevan luvan 

koskevan omaa aineistoani. En kuitenkaan tahtonut, että opiskelijat kokisivat tulleensa 

väärin informoiduiksi. Laadin yhdessä ohjaajani kanssa opiskelijoille kirjeen (Liite 2), 

jossa erikseen mainittiin myös, että minä tutkijana en saa tietää luvan antaneita 

opiskelijoita, sillä esseet tulevat käyttööni nimettöminä. Tämä rakentaa luottamusta 

minun ja muiden opiskelijoiden välille. Tutkimushenkilöiden informointi ja suostumus 

ovat myös yksi tutkimuksen teon yleisistä eettisistä periaatteista (Hirsjärvi ym. 2004, 

25–28). Asiakastyön taidot –opintojaksosta vastannut yliopisto-opettaja lähetti kirjeen 

sähköpostilla asianosaisille, ja vastaukset pyydettiin lähettämään hänelle sähköpostitse. 

Lupakierroksen jälkeen lokakuun viimeisellä viikolla 2009 sain luvan käyttää 18 

opiskelijan kokoavaa esseetä. Kun opintojaksolle keväällä 2008 osallistui 25 opiskelijaa, 

pidän suostumusten määrää luottamuksen osoituksena. 

Eettistä pohdintaa liittyi omaan positiooni tutkijana suhteessa aineistoon. Olen itse ollut 

Asiakastyön taidot –opintojaksolla Praksiksessa opiskelijana keväällä 2008, joten myös 

oma kokoava esseeni on osa aineistoa. Mietin, pitäisikö minun jättää esseeni pois, mutta 

päädyin lopulta siihen, että annan sen jäädä. Tärkeintä on, että suhtaudun omaan 

kirjoitukseeni samalla tavalla kuin muihinkin esseisiin. Mikäli analysoin otteita 

esseestäni diskurssianalyysin avulla, uskon, että myös menetelmä auttaa minua 

pysymään objektiivisena omalle tekstilleni. Näen aineistoni esseet opiskelijoiden 

kirjoittamina kirjoituksina, joista etsin vastausta tutkimuskysymykseeni. Kerron 

tarkemmin aineiston analyysista seuraavassa luvussa. 
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4.3 Aineiston analyysi 

Diskurssianalyysiin ei kuulu valmista menetelmäohjetta tai protokollaa, jota seuraamalla 

analyysin saisi tehtyä alusta loppuun. Sen vuoksi jokaisen tutkijan on sovellettava muilta 

tutkijoilta lainaamiaan ideoita, ja ainakin jossain määrin kehiteltävä itse omaa 

analyysityyliään. (Jokinen ym. 1993, 231.) Aloitin tutkimusaineiston analyysin 

lukemalla kaikki esseet kertaalleen läpi ja kirjaamalla ylös ensi ajatuksia ja –tuntemuksia 

niiden sisällöstä ja kiinnostavista näkökulmista. Yksi tärkeimmistä huomioistani 

ensimmäisen lukukierroksen aikana oli, että tutkimusaineisto on monipuolinen ja 

mielenkiintoinen. Vaikka aineisto sisältää myös henkilökohtaisen tason tarkastelua 

asiakkaan kohtaamisesta, on sitä kuitenkin etukäteen arvelemaani vähemmän. 

Ymmärrän tämän johtuvan aineiston syntyperästä olla opintojakson arvosteltava essee, 

jonka tarkoituksena on esittää ja todistaa arvostelevalle opettajalle opintojaksolla opitut 

asiat. Vaikka lukukokemus oli yllättävä ja kiinnostava, tutkijana olin hieman pettynyt, 

sillä jouduin etsimään omaa aihettani aineistosta tarkemmalla silmällä kuin olin 

olettanut. 

Ensimmäisen lukukierroksen jälkeen siirryin Arja Jokisen ja kumppaneiden (1993, 13) 

mainitsemaan seurusteluun aineiston kanssa. Myös Linda A. Wood ja Rolf O. Kroger 

(2000, 87) kehottavat lukemaan aineiston useaan kertaan läpi, jotta saa käsityksen, mitä 

aineisto todella sisältää. Ajatuksenani oli tämän seurustelun kuluessa valita edustavia 

tekstikatkelmia varsinaista diskurssianalyysia varten. Kutsun tekstikatkelmia jatkossa 

aineisto-otteiksi tai lyhyesti otteiksi. Diskurssianalyyttisessa tutkimusperinteessä 

puhutaan selonteoista. Selontekoa voi pitää merkitysten tutkimisen yleiskäsitteenä, ja 

sitä käytetään tekemään itseään ja maailmaa ymmärrettäväksi. Selonteot ovat  

riippuvaisia ympäröivästä sosiaalisesta maailmasta, ja samalla myös itse rakentavat tuota 

maailmaa. (Suoninen 1999, 20; Jokinen & Juhila 1999, 67.) Selonteot löytyivät 

tutkimusaineistosta siten, että merkitsin  tekstistä ne kohdat, joissa opiskelijat kirjoittivat 

henkilökohtaisella tasolla oman asiakkaansa kohtaamisesta. Selontekoja lähilukemalla 

pääsin sitten kiinni analyysiin: millaisia merkityksiä asiakkaan kohtaaminen 

opiskelijoiden kirjoituksissa saa? Valitsemani aineisto-otteet sisältävät etsimiäni 

selontekoja. Aineisto-otteita on yhteensä 14 sivua, kirjoitettu 1,5 rivivälillä.  
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Kun tutkin opiskelijoiden antamia merkityksiä, en tutki opiskelijoiden kokemuksia 

asiakkaan kohtaamisesta. Merkki –sanan johdannainen ”merkitys” voidaan paikallistaa 

kulttuuriin. Se sijaitsee säännönmukaisissa ja julkituoduissa merkkien tulkinnoissa, ja on 

sosiaalisen teon tulos, johon molemmat osapuolet ovat osallisia. (Alasuutari 2007, 94; 

Niiniluoto 2000, 13–14; Veivo 2000, 139.) Mikko Lehtonen (1996) kirjoittaa 

merkitysten olevan luonteeltaan kontekstuaalisia ja kulttuurisia, jotka eivät vain ole, 

vaan tulevat. Samoin tekstit ovat hänen mukaansa aktiivisia toimijoita pysähtyneiden 

objektien sijaan, sillä merkitykset muodostuvat kielessä. (Mt., 9, 26–33, 72.) Lehtosen 

näkemys sopii hyvin diskurssianalyyttiseen ajatusmalliin, jossa ollaan kiinnostuneita 

nimenomaan kulttuurisista merkityksistä, jotka rakentavat sosiaalista todellisuutta 

ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa (Jokinen & Juhila 1999, 54). Vaikka 

tutkimusaineistoni ei ole esimerkiksi haastatteluaineisto, jossa kahden (tai useamman) 

henkilön vuorovaikutus on nähtävissä, on itse tilanne, josta opiskelijat kirjoittavat, ollut 

vuorovaikutteinen. Näin ollen myös merkitykset ovat syntyneet vuorovaikutuksessa 

opiskelijoiden ja asiakkaiden välillä, vaikka opiskelijat siitä kirjoittavatkin. 

Aineistoa lukemalla alkoi hahmottua toistuvia teemoja, joiden alle suuren osan 

opiskelijoiden kirjoittamista selonteoista voi kategorisoida. Diskurssianalyysin 

tavoitteena ei ole eritellä teemoja, vaan tarkastella, mitä puheella tehdään. Teemoittelua 

voi kuitenkin hyödyntää diskurssianalyysia tehtäessä (ks. esim. Virokannas 2004 ja Anis 

2008), ja huomasin saavani teemoittelun avulla selkeyttä tutkimusaineistoon. 

Muodostamani jäsennykset ovat aineistolähtöisiä, eivätkä siis nouse teoreettisesta 

keskustelusta. Teemat liittyvät oppimiseen, tulevaisuuteen suuntautumiseen, omien 

heikkouksien huomaamiseen, onnistumiseen ja sosiaalityöntekijän position 

ymmärtämiseen. Näiden teemojen lisäksi esseistä on löydettävissä muutamia yksittäisiä 

merkityksiä asiakkaan kohtaamiselle. Analysoin kaikki selontekoja sisältävät aineisto-

otteet ja päätin, mitä otan esiin tuloksia raportoidessani. Keskityn teemojen esittelyyn. 

Yksittäisiä teemoja otan esiin vain tarpeellisessa määrin. 

Sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta vuorovaikutusta tutkiva tutkija on aina  

osallinen omassa tutkimuksessaan, sillä hänen tulkintansa kietoutuu tutkimustuloksiin 

(Juhila 2004, 166). Etäisyys tai itsensä pois sulkeminen ei näin ollen ole mahdollista. 
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Diskurssianalyysia tekevä tutkija on kulttuurinen toimija samalla tavoin kuin 

tutkittavansa. Tutkijan toiminta on vuorovaikutuksellista, sillä hän keskustelee 

aineistonsa kanssa ja on dialogissa tutkittavien kanssa ainakin heidän kirjoitustensa 

välityksellä. Tutkija myös kirjoittaa tutkimuksensa jollekin yleisölle. Tutkijalla on siis 

väistämättä toiminnallinen positio. (Juhila 1999, 201–201.) Omassa tutkielmassani pyrin 

työskentelemään tulkitsevan tutkijan positiosta käsin. Kirsi Juhila (1999) määrittelee, 

että tulkitsijan positioon sijoittuvalle tutkijalle tutkimusaineisto näyttäytyy monia 

mahdollisuuksia sisältävänä maailmana. Tulkitsija käyttää tulkintaresursseja, joihin 

kuuluvat myös hänen henkilökohtaisen tietonsa ja kokemuksensa tutkimastaan ilmiöstä. 

Tulkitsijan ei edes ajatella olevan tietämätön aiheestaan, vaan hänen omat 

kokemuksensa saavat hänet etsimään ja näkemään tiettyjä asioita aineistosta. (Mt., 212–

219.) Omassa tutkielmassani erityistä huomiota vaativa seikka on ollut oma tuttuuteni 

sekä aihepiirin että tutkimuksen kontekstin kanssa. Analyysia tehdessäni tämä on 

aiheuttanut kiusausta tulkita selontekoja ohi kirjoitetun tekstin ja vetää mukaan asioita, 

jotka eivät selonteoissa näy. Samoin oma kokemukseni on luonut esioletuksia siitä, mitä 

tutkimusaineistosta saattaisi löytyä, kuten että asiakkaan kohtaamisella on ollut 

opiskelijalle aina positiivinen merkitys. Ymmärtämällä kuitenkin oman positioni 

tulkitsevana tutkijana olen voinut suhtautua omaan kokemukseeni positiivisena 

resurssina, mutta samalla olen voinut kiinnittää huomiota myös siihen, että teen 

analyysini aineistolähtöisesti. 

Selontekojen diskurssianalyysissa olen valinnut saman tyylin kuin Elina Virokannas 

(2002, 131–132) tutkimuksessaan, jossa hän aineisto-otetta analysoidessaan mainitsee ne 

sanat tai lauserakenteet, jotka hänen mielestään osoittavat vastausta 

tutkimuskysymykseen. Näin avoimeksi kirjoitettu valinta- ja päättelyprosessi antaa 

lukijalle mahdollisuuden nähdä, mistä tutkijan tulkinnat tulevat ja kuinka niihin on 

päädytty (Virokannas 2004, 19–20). Toinen mahdollisuus on perustaa analyysi ja 

tulkinta koko selontekoon sen tarkemmin tuomatta esiin yksittäisiä sanoja. Tällä tyylillä 

diskurssianalyysia ovat tehneet ainakin Merja Anis (2008) ja Jaana Jaatinen (1996), ja 

heidän tutkimuksiinsa tapa tuntuu sopivan. Itse pidän myös tutkimuksen luotettavuuden 

kannalta tärkeänä, että pystyn osoittamaan, mihin tulkintani perustuvat. Muista 

laadullisista tutkimusmenetelmistä poiketen diskurssianalyyttisessa tutkimuksessa 
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aineistosta poimitut sitaatit eivät pyri osoittamaan tutkijan tekemiä johtopäätöksiä, vaan 

kuvaavat itse selontekoja (Eskola & Suoranta 1999, 197). Näin tässäkin tutkielmassa. 

Laadullisen tutkimuksen keskeinen luotettavuuden kriteeri on tutkija itse (Eskola & 

Suoranta 1998, 211). Tämän vuoksi olen yrittänyt tehdä näkyväksi ja avoimeksi  

analyysin etenemisen. Näin lukijan on mahdollista jäljittää aineistolle tekemäni 

toimenpiteet. On totta, että pääni sisään ei kukaan muu voi tulla, joten ajatusprosessit 

jäävät näkymättömäksi. Tutkielmani teon kannalta suurin ponnistus on kuitenkin ollut 

juuri näkymättömissä muiden silmiltä. Sari Pietikäinen ja Anne Mäntynen (2009, 165) 

ovat sitä mieltä, että diskurssianalyysin tekijän tärkein työkalu on kirjoittaminen, ja 

tutkimusraporttiin kiteytyy kirjoittamisen ja ajattelun hioma lopputulos. Toivon, että 

tässä raportissa edes tärkein osa ajatteluni ja kirjoittamiseni tuloksista tulee julki. 

Kuitenkin, yleisesti laadullisen tutkimuksen tapaan, myös tässä tutkielmassa tehdyt 

ratkaisut ja analyysissa käytettävät sanat ja teemat ovat omiani. Joku muu olisi 

todennäköisesti tehnyt toisenlaiset ratkaisut, valinnut toiset selonteot ja analysoinut ne 

omista lähtökohdistaan ja tulkintaresursseistaan lähtien. Tärkeintä minulle on ollut 

pystyä sanomaan jotakin juuri tästä aineistosta, ei yleisesti mistä tahansa sosiaalityön 

käytännön opetukseen liittyvästä ilmiöstä. Asiakkaan kohtaaminen on kuitenkin 

sosiaalityön opintojen aikana toistuva tapahtuma. Yhteneväisyyksiä löytynee. 

 

5 Asiakkaan kohtaamisen saamat merkitykset 

Asiakkaan kohtaaminen sai opiskelijoiden kirjoittamissa selonteoissa monia erilaisia 

merkityksiä. Pääteemoja on viisi, mutta niiden sisällä on paljon vaihtelua. Teemojen 

sisällöt liittyvät oppimiseen, omien heikkouksien huomaamiseen, tulevaisuuteen 

suuntautumiseen, onnistumiseen ja sosiaalityöntekijän position ymmärtämiseen. Näiden 

lisäksi aineistosta löytyi muutama yksittäinen asiakkaan kohtaamisen merkitys. Esittelen 

seuraavaksi analyysini tuloksia teema kerrallaan. Aineisto-otteen jälkeen oleva numero 

tarkoittaa opiskelijan esseelle mielivaltaisessa järjestyksessä antamaani numeroa 1–18. 

Selontekoja löytyi kaikista esseistä. Otteissa tummennetut kohdat ovat olleet 

avainasemassa analyysia tehdessäni. 
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5.1 Oppiminen 

Opiskelijat olivat kiinnittäneet esseissä runsaasti huomiota omaan oppimiseensa, mikä  

on  ymmärrettävää, kun kirjoitetaan kokemuksista käytännön opintojaksosta. Löysin 

aineistosta 21 kohtaa, jossa opiskelija käsitteli asiakkaan kohtaamista oppimisena. 

Esseissä on nähtävissä monenlaisia opittuja asioita pienistä yksityiskohdista suuriin 

linjoihin saakka.  

Opiskelijat kertoivat asiakkaan kohtaamisen merkinneen vuorovaikutustaitojen 

oppimista sekä niiden harjoittelua ja kehittämistä. Tämä on todennäköisesti seurausta 

opintojakson vahvasta painotuksesta nimenomaan vuorovaikutustaitojen harjoitteluun. 

Uskon kuitenkin, että sosiaalityön opiskelijat ovat muutenkin sisäistäneet 

vuorovaikutustaidot tärkeimmiksi työvälineikseen. Seuraavassa aineisto-otteessa on 

esimerkki vuorovaikutustaitoja käsittelevästä selonteosta.  

 

Ote 1  

”Olen kiinnittänyt opintojakson aikana paljon huomiota omiin 

vuorovaikutustaitoihini, sen vahvuuksiin sekä heikkouksiin. Koen, että 

minun tulee vielä kiinnittää erityistä huomiota tilan antamiseen 

asiakkaan puheelle sekä siihen, miten muotoilen asiakkaalle esitettävät 

kysymykset. Puhun itse mielelläni paljon ja helposti odotan sitä myös 

vuorovaikutuksen toiselta osapuolelta. Oma asiakastapaukseni antoikin 

oivan tilaisuuden kiinnittää huomiota tähän ominaisuuteen ja 

uskallustani olla hiljaa ja antaa tilaa asiakkaalle tuottaa omia 

ajatuksiaan rauhassa. Myös kysymysten asetteluun tulee minun vielä 

jatkossakin kiinnittää huomiota, sillä esittämäni kysymykseni pitävät 

sisällään helposti oletuksia ja valmiita vastausmalleja.” (5) 

 

Opiskelija kertoo kiinnittäneensä paljon huomiota omiin vuorovaikutustaitoihinsa. Hän 

puhuu mielestään paljon ja odottaa helposti sitä myös toisilta. Otteesta käy ilmi, että 
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opiskelija kertoo oppineensa asiakkaan kohtaamisessa hiljaa olemista ja tilan antamista 

asiakkaalle. Hän on huomannut myös tarkempia opettelemisen aiheita, kuten huomion 

kiinnittämisen kysymysten asetteluun. Tälle opiskelijalle asiakkaan kohtaaminen 

merkityksellistyy vuorovaikutustaitojen oppimisena. Hänelle rakentuu puheliaan, 

reflektoimaan kykenevän opiskelijan identiteetti, joka suuntautuu oppimiseen myös 

jatkossa. 

Edellä esitetyssä esimerkissä opiskelija otti esiin tilan antamisen asiakkaalle, hiljaa 

olemisen ja kysymysten asettelun. Yksittäisistä vuorovaikutustaidoista esille tuli myös 

esimerkiksi asiakkaan aktiivinen kuunteleminen, päälle puhumisen välttäminen ja 

asiakkaan puheesta tehtävä yhteenveto. Vuorovaikutustaitojen oppimisen lisäksi 

asiakkaan kohtaaminen oli saanut myös muita oppimiseen liittyviä merkityksiä. 

Seuraavissa aineisto-otteissa on kyseessä sosiaalityön työkäytännöt ja asiakastyö. 

 

Ote 2 

”Yksi tavoitteistani oli aikuissosiaalityön työkäytäntöihin 

tutustuminen: tilannearvion, työprosessin ja dokumentoinnin 

merkityksen ymmärtäminen. Oman asiakastyöskentelyn myötä 

tilannearvion tekeminen sekä sen merkitys konkretisoituivat.” (7) 

 

Opiskelija ottaa lähtötilanteeksi opintojaksolle asettamansa tavoitteet ja niistä tarkemmin 

aikuissosiaalityön työkäytännöt. Opiskelijan oman asiakastyön kautta sosiaalityön 

tilannearvion tekeminen ja sen merkitys ovat saaneet konkreettisen muodon. Asiakkaan 

kohtaaminen saa merkityksen sosiaalityön työkäytäntöjen oppimisena. Opiskelija luo 

itsestään kuvaa oppimaan kykenevänä tavoitteellisena toimijana. 
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Ote 3 

”Siten koenkin, että olen saavuttanut omia oppimistavoitteitani, koska 

olen saanut asiakastyöstä kokonaisvaltaista käsitystä, kuvaa ja 

harjoitusta.” (9) 

 

Ennen aineisto-otetta opiskelija on kirjoittanut esseessään pitävänsä hyvänä, että omaa 

asiakasta pystyi tapaamaan kaksi kertaa, ja opintojakso oli suunniteltu siten, että ”sai 

kokonaisvaltaisen näkökulman sosiaalityön asiakastaidoista”. Otteessa opiskelija vertaa 

nykyistä tilannettaan asettamiinsa oppimistavoitteisiin, ja toteaa saaneensa 

kokonaisvaltaista käsitystä, kuvaa ja harjoitusta asiakastyöstä, kuten oli tavoitteeksi 

ottanut. Asiakkaan kohtaaminen saa merkityksen asiakastyön oppimisena. Myös tässä 

opiskelijalle rakentuu tavoitteellisen toimijan identiteetti. 

Näiden kahden esimerkin lisäksi selonteoissa kirjoitettiin myös asiakkaan kohtaamisesta 

sosiaalityön arkeen tutustumisena ja asiakastyön kokemuksen saamisena. Aineisto-

otteiden runsauden vuoksi olen joutunut tekemään karsintaa. Valitsin raportoitavaksi 

omasta mielestäni kuvaavimmat esimerkit. 

Selonteoista nousi vielä yksi tärkeä oppimiseen liittyvä asiakkaan kohtaamisen merkitys, 

nimittäin oman ammatillisuuden kehittyminen. Seuraavaksi siitä esimerkki. 

 

Ote 4 

”Kahden asiakastapaamisen perusteella ei minusta tietenkään vielä 

tullut valmista eikä oppiminen varmaan koskaan lopukaan, mutta koko 

opntojakson läpi tapahtunut asiakassuhteen ja vuorovaikutustaitojen 

tietoinen reflektointi ja harjoittelu auttoi omaa ammatillisuuttani 

kehittymään.” (8) 
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Tässä aineisto-otteessa asiakkaan kohtaaminen saa merkityksen oman ammatillisuuden 

kehittäjänä. Tähän on opiskelijan mukaan auttanut ”asiakassuhteen ja 

vuorovaikutustaitojen tietoinen reflektointi ja harjoittelu”, vaikka oppiminen ei 

näytäkään koskaan loppuvan. Opiskelijan itsestään luoma kuva on keskeneräisyyden 

tunnistava, oppiva ja tietoiseen reflektoimiseen kykenevä tuleva sosiaalityöntekijä. 

Myös muutama muu opiskelija kirjoitti asiakkaan kohtaamiseen valmistautumisen ja 

asiakkaan kohtaamisen merkinneen ammatillisuuden kehittymistä. 

Asiakkaan kohtaaminen sai kaikkien edellä mainittujen lisäksi opiskelijoiden 

kirjoittamissa selonteoissa myös merkityksen reflektiivisen prosessin käynnistäjänä, 

oman oppimisprosessin tukemisena ja asiakkaan elämästä oppimisena. Huomattavaa on, 

että kaikissa oppimista käsittelevissä selonteoissa opiskelijat kuvasivat itseään oppivina, 

omaa työtään reflektoivina ja vuorovaikutukseen suuntautuneina aktiivisina toimijoina.  

 

5.2 Omien heikkouksien osoittaminen 

Sen lisäksi, että opiskelijat olivat oppineet asioita asiakkaan kohtaamisessa, oli tilanne 

tuonut esiin myös kolikon toisen puolen. Asiakkaan kohtaaminen oli näyttäytynyt 

opiskelijan omien heikkouksien ja puutteiden osoittajana. Heikkouksia ja puutteita 

selonteoissa esiintyi useampia. Yhteensä tähän liittyviä aineisto-otteita oli seitsemän. 

Seuraavaksi muutama esimerkki kuuntelemisen haastavuudesta. 

 

Ote 5 

”Itse olen kokenut olevani kuin ”luonnostaan hyvä kuuntelija.” Kuitenkin 

asiakastyöni lomassa jäin pohtimaan mitä oikeanlainen kuunteleminen 

oikeastaan onkaan. Se ei ole vain hiljaa olemista ja nyökyttelemistä, vaan 

vaatii todella työtä ja virittäytymistä. Omassa työskentelyssäni 

huomasin monesti, että luulin kuunnelleeni asiakasta, mutta videolta 

tilanteen katsottuani huomasin, että olinkin kuunnellut aika valikoivasti 

ja heti lauseen kuultuani unohtanut sen. Kuitenkin koin, että tavoitin 
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kuuntelemisellani pienen osan asiakkaan kokemusmaailman 

kokonaisuudesta ja siten sain kuvan hänen tilanteestaan ja hänestä 

ihmisenä.” (4) 

 

Opiskelija pohtii kuuntelemista ja sen tärkeyttä ja merkitystä asiakastapaamisessa. Hän 

kertoo huomanneensa, ettei olekaan niin hyvä kuuntelija kuin on ajatellut. Asiakkaan 

kohtaaminen saa merkityksen opiskelijan todellisten kuuntelijantaitojen osoittajana. 

Otteessa opiskelija tuottaa itsensä kykeneväksi oppimaan kokemuksistaan, mikä sopii 

hyvin myös opintojakson tarkoitukseen.  

 

Ote 6 

”Asiakkaan kuunteleminen nousi keskeisimmäksi pohdinnan aiheeksi 

asiakastyön taidot kurssin aikana. Huomasin, että kuunteleminen oli 

minulle haasteellista molemmissa asiakastapaamisissa ja myös 

asiakassimuloinnissa.” (3) 

 

Opiskelija kertoo asiakkaan kuuntelemisen nousseen keskeiseksi aiheeksi opintojakson 

aikana, sillä kuunteleminen oli ollut hänelle haasteellista. Asiakkaan kohtaaminen saa 

merkityksen kuuntelemisen haastavuuden osoittajana. Samalla opiskelijalle muodostuu 

reflektointiin kykenevän toimijan identiteetti. Kuuntelemisen haasteellisuuden lisäksi 

toinen enemmän mietityttänyt puute oli jämäkkyys asiakastilanteessa. 

 

Ote 7 

”Koen tarvitsevani tukea ja harjoitusta tällaisen asiakastilanteen 

kulkua ohjaavan jämäkkyyden opettelemiseen.” (10) 
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Tässä aineisto-otteessa opiskelija mainitsee jämäkkyyden. Aikaisemmassa tekstissään 

hän on määritellyt sen asiakastapaamista eteenpäin vieväksi vuorovaikutukseksi, jossa 

opiskelija kykenisi kirjoittamaan muistiinpanoja ja silti säilyttämään katsekontaktin 

asiakkaan kanssa ilman, että asiakas tuntisi jäävänsä huomiotta. Otteessa asiakkaan 

kohtaaminen saa merkityksen jämäkkyyden puuttumisen huomaamisena. Opiskelija 

tuottaa itsensä harjoittelemiseen halukkaana. Myös toisessa selonteossa opiskelija on 

asiakkaan kohtaamisessa huomannut tarvitsevansa jämäkkyyttä. Tämä opiskelija päätyy 

siihen, että ”jämäkkyyden löytäminen on samalla tietynlaisen ammattimaisuuden 

löytämistä”. 

Kuuntelemisen ja jämäkkyyden lisäksi opiskelijat olivat huomanneet puutteita myös 

asiakastilanteen hallitsemisessa sekä asiakkaaseen suhtautumisessa. Merkittävää on, että 

omia heikkouksiaan eritellessään opiskelijat kuitenkin onnistuivat luomaan itsestään 

kuvan puutteellisuuksien korjaajina ja opintojakson opit sisäistäneinä toimijoina. 

 

5.3 Tulevaisuuteen suuntautuminen 

Asiakastyön taidot –opintojaksolla opiskelijat ymmärrettävästi pohtivat myös 

tulevaisuuttaan sosiaalityöntekijöinä. Aineistoista löytyi tulevaisuuspohdintoja kuitenkin 

huomattavasti esioletuksiani vähemmän, vain kolme. Seuraavaksi yksi esimerkki. 

 

Ote 8 

”Oma asiakastilanteeni ei mennyt täysin päässäni olleiden kuvitelmien 

mukaan. Tilanne jännitti minua yllättävän paljon. Jotenkin siihen ehkä 

latautui liikaa odotuksia, en ollut varma omasta roolistani tilanteessa 

(opiskelija, sosiaalityöntekijä, ihminen joka kuuntelee toista ihmistä), 

epävarmuus omista tiedoista ja taidoista sekä tieto siitä, että tapaamisia 

on vain se yksi tai kaksi. Kuitenkin asiakastapaamisesta jäi hyvä mieli ja 

se varmisti omassa mielessäni ajatusta, että olen oikealla polulla 

kulkemassa.” (18) 
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Opiskelija kertaa ensimmäistä asiakastilannetta ja sen herättämiä ajatuksia ja 

tuntemuksia: jännitystä, odotuksia, epävarmuutta. Tapaamisen jälkeen opiskelijalla on 

kuitenkin ”hyvä mieli” ja ajatus ”oikealla polulla kulkemisesta”. Asiakkaan 

kohtaamiselle tulee merkitys oman valinnan oikeaksi osoittajana. Asiakastapaaminen 

antaa opiskelijalle näkemystä omista kyvyistä ja omasta kiinnostuksesta käytännön 

työhön. Myös niissä muutamassa muussa tulevaisuuteen liittyvässä selonteossa 

asiakkaan kohtaaminen sai merkityksen sosiaalityössä jatkamisen mahdollistajana tai 

asiakastyöhön innostajana. 

 

5.4 Onnistuminen 

Jos opiskelija kokee onnistuneensa asiakkaan kohtaamisessa, se luo positiivisen 

pohjavireen koko opintojaksoon suhtautumiselle. Onnistuminen voidaan toki määritellä 

tilannekohtaisesti monellakin tavalla ja monen henkilön toimesta, mutta näissä 

selonteoissa tarkoitan onnistumisella opiskelijan subjektiivista näkemystä asiakkaan 

kohtaamistilanteesta. Onnistumiseen liittyviä selontekoja aineistosta löytyi 16. 

Asiakkaan luottamuksen saavuttamista opiskelijat pitivät onnistumisena. 

 

Ote 9  

”On tärkeää huomata myös vähäpuheisuuden takana piilevät syyt ja sen 

antamat merkitykset. Oli mahtavaa huomata, miten tiedon puute ja 

opiskelijan epäpätevä asema mahdollistivat kuitenkin luottamuksen 

syntymisen asiakassuhteissa. Asiakkaat puhuivat meille vaikeista, itseään 

syvästi koskettavista asioista, jolloin kohtaaminen oli paikoitellen hyvin 

herkkää ja hienovaraista. Asiakkaat luottivat vaitiolovelvollisuuteemme 

ja kykyymme empaattisina ja myötätuntoisina auttajina, vaikka he 

tiedostivat epäpätevyytemme viranomaiskäytännöissä.” (2) 
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Opiskelija kirjoittaa hyvästä kokemuksestaan asiakkaan kanssa. Hänen mielestään 

kohtaamisessa oli herkkyyttä ja hienovaraisuutta, sillä asiakkaat avautuivat vaikeistakin 

asioista. Asiakkaan kohtaaminen saa merkityksen onnistuneena luottamuksen 

saavuttamisena. Muista selonteoista poiketen tämä opiskelija kirjoittaa me-muodossa. 

Hän puhuu asioista ”faktoina”, eikä omina kokemuksinaan, ja liittää opintojakson 

opiskelijat yhdeksi samoin kokevaksi joukoksi, jonka puolesta kuka vain siihen kuuluva 

voi puhua. Tosin luottamuksesta kirjoitettiin muissakin selonteoissa, esimerkiksi 

seuraavassa. 

 

Ote 10 

”Asiakas kertoi avoimesti asioistaan, joka tuntui minusta hyvältä. 

Minulle tuli sellainen tunne, että asiakas luotti minuun, vaikka ”vain” 

opiskelijana tapaamisessa ja puhelunkeskustelussa olinkin.” (18)  

 

Opiskelija kertoo omista tuntemuksistaan, joita asiakkaan kohtaaminen on herättänyt. 

Kohtaaminen merkityksellistyy luottamuksen saavuttamiseksi. Luottamuksen lisäksi 

onnistuminen oli opiskelijoille esimerkiksi vuorovaikutuksessa onnistumista. Siitä 

esimerkkejä seuraavaksi. 

 

Ote 11 

”Särkelän listaamia ominaisuuksia lukiessani koen ainakin jossain määrin 

onnistuneeni auttajana, vaikkei asiakkaallani ollut mitään konkreettista 

ongelmaa, johon hän olisi kaivannut tietojani ja taitojani. Koin, että 

molemmat asiakastapaamisemme olivat rentoja ja avoimia. Uskon, 

että asiakas koki kohtaamisessamme tulleensa hyväksytyksi ja 

tärkeäksi, minkä vuoksi hänen oli myös helppo kertoa minulle 
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elämästään. --- (osa tekstistä poistettu) --- Koin, että omassa 

asiakastapaamisessa olin tasavertainen asiakkaan kanssa ja 

kohtasimme todella samalla viivalla, vaikka elämänkokemuksemme ja 

elämäntilanteemme erosivat hyvin paljon toisistaan. Vaikka 

tapaamisestamme ei jäänyt mitään konkreettista asiakkaalle käteen, 

toivon auttaneeni häntä kuuntelemalla ja kohtaamalla hänet aidosti 

kiinnostuneena ja omana itsenäni.” (11) 

 

Tämän otteen keskeltä on poistettu katkelma, jossa opiskelija referoi alussa 

mainitsemaansa Särkelän teosta. Opiskelija kirjoittaa pitäneensä molempia 

asiakastapaamisiaan rentoina ja avoimina, minkä uskoo johtuvan siitä, että asiakas on 

kokenut tulleensa hyväksytyksi ja tärkeäksi. Opiskelija kertoo tunteneensa 

tasavertaisuutta asiakkaan kanssa, ja hän toivoo auttaneensa asiakasta kuuntelemalla ja 

aidosti kohtaamalla. Asiakkaan kohtaaminen saa merkityksen onnistumisena 

vuorovaikutuksessa. Seuraava ote on hieman erilainen esimerkki onnistuneesta 

vuorovaikutuksesta. 

 

Ote 12 

”Oma tunnereaktioni tuli vasta kotona jälkeen päin. Voin ajatella että 

onnistuin tavoitteessani muodostaa avoin vuorovaikutussuhde 

asiakkaan kanssa mutta toisin kun etukäteen olin kuvitellut, se ei 

tuottanutkaan onnistumisen iloa.” (17)  

 

Ennen tätä aineisto-otetta opiskelija on kertonut vaikeasta tilanteesta, jossa asiakas on 

avautunut enemmän kuin hän olisi uskonut.  Opiskelija kokee onnistuneensa avoimessa 

vuorovaikutuksessa, mutta ei koe siitä onnistumisen iloa, sillä tilanne on ollut henkisesti 

raskas. Kaikesta huolimatta asiakkaan kohtaaminen saa merkityksen onnistumisena 

vuorovaikutuksessa. En tiedä kuinka paljon tämän kaltaisia kokemuksia opiskelijoilla 
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on, sillä negatiivisista tilanteista ei kovin paljon esseissä kirjoitettu. Tämä johtunee 

opiskelijoiden halusta todistella opettajalle oppimistaan ja pärjäämistään. Tämän otteen 

kirjoittaja tuottaa itseään onnistujana, mutta samalla myös reflektioon kykenevänä 

ammattilaisena. Luottamuksen ja vuorovaikutuksen lisäksi yksi onnistumisen aihe on 

ollut omana itsenä oleminen.  

 

Ote 13 

”Loppuseminaarin videopajoissa käsittelimme aihetta sivuten. Ryhmän 

vetäjä oli iloinen siitä, että kurssille osallistujat olivat uskaltaneet olla 

omana itsenään asiakastilanteissa ja antaneet persoonan näkyä. Itse 

ajattelen, ettei minulle jäänyt asiakastilanteissa muuta 

vaihtoehtoakaan kuin olla itseni tilanteessa. Ei ollut kenenkään muun 

viittaa, mitä vetäistä niskaan. Ei voinut edes olla sosiaalityöntekijä, vaan 

täytyi olla sosiaalityön opiskelija. Eikä vaihtoehto ollut huono, niillä 

eväillä mitä oli, mentiin eteenpäin ja hyvin selvittiin!” (9) 

 

Opiskelija ottaa esiin omana itsenä olemisen ja pohtii, että todellisuudessa muita 

vaihtoehtoja ei tilanteessa ollut. Asiakkaan kohtaaminen saa merkityksen omana 

itsenään selviytymisenä. Omana itsenä olemisella opiskelijat tarkoittavat rohkeutta 

näyttää oma persoonansa, mutta samalla myös oma keskeneräisyytensä 

sosiaalityöntekijöinä. Tästä aiheesta oli kirjoitettu muutama muukin onnistumista 

käsittelevä selonteko. Seuraavana onnistumista kuvaavana aiheena otan esiin asiakkaan 

kohtaamisen opiskelijan ammatillisuuden vahvistajana. 

 

Ote 14 

”Luottamustani omaan ammatillisuuteeni asiakassuhteessani ja siihen, 

että asiakkaani kanssa käymilläni keskusteluilla oli jo itseisarvoinen 
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merkitys kokemuksena hyvästä ihmissuhteesta, antoi varmistusta se, 

että pyysin tapaamisten loppupuolella asiakkaalta arvion 

työskentelyn hyödyllisyydestä hänelle sekä toisen tapaamiskerran aikana 

systemaattisesti tilannearviosta tekemäni tarkennukset siitä, että olen 

oikeilla jäljillä.” (10)  

 

Opiskelija kirjoittaa hakeneensa asiakkaalta vahvistusta sille, että hänen toimintansa 

asiakassuhteessa on ollut ammatillista ja asiakkaalle hyödyllistä. Asiakkaan 

kohtaaminen merkityksellistyy luottamuksen vahvistajana opiskelijan omaa 

ammatillisuutta kohtaan. Opiskelija tuottaa itsensä ammatillisena toimijana, joka 

kykenee ottamaan asiakkaan täysivaltaisesti mukaan työskentelyyn. Kaikkien näiden 

edellä mainittujen onnistumisten jälkeen selonteoista löytyy vielä yksi ryhmä, jossa 

pohditaan onnistumista kaikesta huolimatta. Otan siitä tähän yhden esimerkin. 

 

Ote 15 

”Opintojakson aikana puhuimme paljon asiakkaan kohtaamisesta ja 

omien asiakastapaamisten myötä se tuntuikin piirtyvän eräänlaiseksi 

päämääräksi, jota kohti suuntasimme ajoittain hieman epävarmemmin 

askelin. Näin jälkikäteen huomaan kokeneeni turhaan epävarmuutta 

oman ammatillisen osaamiseni suhteen.” (11) 

 

Opiskelija kirjoittaa olleensa etukäteen epävarma opintojakson päämäärästä, omasta 

asiakastapaamisesta. Asiakkaan kohtaaminen saa kuitenkin merkityksen onnistumisena, 

sillä opiskelija huomaa kokeneensa turhaan ammatillista epävarmuutta. Muissa 

samantapaisissa selonteoissa asiakkaan kohtaaminen sai merkityksen onnistumisena 

esimerkiksi jännityksestä tai monista omista kehityskohteista huolimatta. Näissä 

”kaikesta huolimatta” –selonteoissa opiskelijat tuottivat itseään epävarmoina, mutta 

tosipaikassa ammatillisuutensa löytäneinä tulevina sosiaalityöntekijöinä. 
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5.5 Sosiaalityöntekijän position ymmärtäminen 

Muutamia opiskelijoita asiakkaan kohtaaminen oli herättänyt huomaamaan 

sosiaalityöntekijän työhön liittyvät rajoitukset. Myös sosiaalityöntekijän valta ja 

kontrolli asiakkaaseen oli avautunut asiakastapaamisten myötä. Näitä sosiaalityöntekijän 

positioon liittyviä selontekoja aineistossa oli kuusi. Seuraavassa otteessa opiskelija 

pohtii sosiaalityön rajoituksia. 

 

Ote 16 

”Yhteiskunnallisten ja oman toimipisteen esittämien vaateiden 

yhteensovittaminen asiakkaan auttamisen kanssa ei varmastikaan ole 

mitä helpoin tehtävä. Oman asiakkaani kanssa tämä tuli myös todettua; 

vaikka maalaisjärjellä ajatellen olisi sekä sosiaalitoimen että asiakkaan 

etujen mukaista, että asiakkaalle myönnettäisiin jo eläke, se ei ole ollut 

ainakaan toistaiseksi mahdollista. Työntekijän on siis autettava 

asiakasta hänen ongelmissaan parhaalla mahdollisella tavalla, mutta 

samalla tämän tulee huomioida toimissaan erilaisia moraalisia ja 

taloudellisia normeja.” (14)  

 

Opiskelija pohdiskelee oman asiakkaansa tilanteen kautta yhteiskunnallisia ja 

toimipisteen esittämiä vaateita sosiaalityöntekijälle ja hänen työlleen. Asiakkaan 

kohtaaminen merkityksellistyy sosiaalityön reunaehtojen osoittajana. Opiskelija tuottaa 

itseään maalaisjärkisenä toimijana, jonka on vaikea ymmärtää asiakkaan etujen vastaisia 

ulkoapäin esitettyjä vaateita. Seuraava ote käsittelee valtaa. 

 

Ote 17 

”Vielä yllättävämpi tunne tuli paljon myöhemmin, useita päiviä, 

tapaamisen jälkeen. Miettiessäni asiakasta sekä hänen reagointiaan ja 
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vastaanottavuuttaan sanomisiani kohtaan tajusin, kuinka paljon 

valtaa minulla voisi asiakassuhteen jatkuessa asiakkaaseen olla. 

Havainto tuli itselleni yllätyksenä, koska tähän mennessä olen ajatellut 

enemmän sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välissä olevaa valtasuhdetta 

ennen kaikkea organisaatioon, tilanneasetelmaan ja rahaan liittyväksi 

vallaksi.” (17)  

 

Opiskelija tarkastelee valtaansa asiakasta kohtaan. Hän havaitsee, että valta on muutakin 

kuin organisaatioon, tilanteeseen tai rahaan liittyvää, valta voi olla myös mielipiteeseen 

tai toiseen vaikuttamiseen liittyvää. Asiakkaan kohtaaminen merkityksellistyy vallan 

hahmottamisena. Se, että opiskelija kertoo yllättyneensä omasta vallastaan, kertoo siitä, 

että monet opiskelijat eivät ehkä koe omaavansa valtaa opintojakson puitteissa 

tehtävässä asiakastyössä. Valtaan liittyy myös kontrolli.  

 

Ote 18 

”Tunteeni kontrolloijana faktoja kysellessä voi olla liitoksissa myös 

epävarmuuteeni ammatillisessa identiteetissä, sillä en vielä ole 

sisäistänyt työskentelyn normaaleja rutiineja ja kaavoja, jotka auttaisivat 

tehtävän toteuttamisessa ja asemani hyväksymisessä.” (2)  

 

Opiskelija problematisoi omaa tunnettaan kontrolloijana asiakastilanteessa, ja liittää sen 

ammatilliseen epävarmuuteen. Asiakkaan kohtaaminen saa merkityksen tilanteessa 

mukana olevan kontrollin havaitsemisena. Toisen opiskelijan selonteossa havaittiin, että 

vaikka hän ei ollut asiakastapaamisessa virallisen organisaation edustaja, hän oli silti 

huomannut tuen ja kontrollin ristiriidan olevan läsnä asiakkaan kohtaamisessa.  

Seuraavana sosiaalityöntekijän positioon liittyvänä aiheena otan esiin kriittisen 

sosiaalityön, josta oli kirjoitettu yksi selonteko. 
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Ote 19 

”Ymmärrän, että problematisointi ja kriittisen tietoisuuden herättely 

eivät sovi jokaiseen asiakassuhteeseen. Uskoni siihen, että ne voisivat 

olla yksi osa sosiaalityötä, on kuitenkin lujittunut Asiakastyön taidot – 

kurssilla. Yksi syy siihen on se, että omassa asiakastyössäni aloite 

yhteiskunnallisen ilmapiirin ja poliittisten päätösten vaikutusten 

pohtimiselle tuli asiakkaaltani. Minulle jäi sellainen tunne, että 

keskustelu olisi voinut johtaa uusiin oivalluksiin, jos yhteistyö olisi 

jatkunut pidempään. Lisäksi olen saanut kurssilla uutta näkökulmaa 

kiireeseen ja resurssipulaan, joiden olen ajatellut estävän 

pohdiskelevamman ja kriittisemmän työotteen.” (1) 

 

Opiskelija pitää yhteiskunnallisten asioiden problematisointia ja kriittistä tietoisuutta 

osana sosiaalityötä, mutta ymmärtää, ettei se sovi jokaiseen asiakassuhteeseen. Oman 

asiakkaansa tapaamisen myötä hänen oma uskonsa yhteiskuntakriittisen ajattelun 

viljelemisen oikeellisuuteen on kuitenkin vahvistunut. Asiakkaan kohtaaminen saa 

merkityksen yhteiskunnallisen sosiaalityön hyväksyttävyyden vahvistajana. Opiskelija 

tuottaa itsensä yhteiskuntakriittisenä ja tiedostavana toimijana, mutta myös uusille 

näkökulmille avoimena ja reflektoivana tulevana ammattilaisena. Viimeiseksi nostan 

esiin vielä yhden selonteon, jossa kiteytyi varmasti monen muunkin opiskelijan 

kokemus.  

 

Ote 20 

”Tällä kurssilla tapasin asiakkaan kuitenkin ensimmäistä kertaa niin, 

että olin tilanteessa yksin ja tilanne rakentui täysin itseni ja omien 

vuorovaikutustaitojeni varaan.” (17) 
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Opiskelija kertoo ensimmäisestä itsenäisestä asiakastapaamisestaan, ja asiakkaan 

kohtaaminen merkityksellistyy yksin selviämisenä. Opiskelijalle rakentuu tilanteessa 

omiin kykyihinsä luottavan ammattilaisen identiteetti, jolla ei ole muuta vaihtoehtoa 

kuin selvitä tapaamisesta omilla vuorovaikutustaidoillaan. 

 

5.6 Asiakkaan kohtaamisen muita merkityksiä 

Viiteen edelliseen teemaan kuulumattomia asiakkaan kohtaamisen merkityksiä 

selonteoista löytyi neljä. Yhdessä opiskelija on merkityksellistänyt asiakkaan 

kohtaamista erilaisten kohtaamisessa esiin tulleiden roolien kautta, toisessa selonteossa  

asiakkaan kohtaaminen oli saanut merkityksen opiskelijan taitojen testaajana. 

Kolmannen selonteon kirjoittanut opiskelija pohti rajojen asettamista itsensä ja 

asiakkaan näkökulmasta. Neljännessä selonteossa opiskelija kirjoittaa sosiaalityön 

ydinajatuksesta, muutoksesta. Siksi tahdon nostaa sen esiin muiden joukosta. 

 

Ote 21 

”Omaa asiakastapausta pohtiessani nousi jatkuvasti eteen kysymys 

”Mitä on sitten, kun jokin muutos on tapahtunut?” Mitkä ovat 

muutosprosessin konkreettiset ja realistiset tavoitteet hyvinkin 

yksilölliseen kokemukseen sidottujen hyvinvoinnin ja hyvän elämän 

käsitteiden rinnalla?” (13)  

 

Opiskelija on jäänyt miettimään muutosta ja sen jälkeistä aikaa, ja varsinkin sitä, mitä 

muutos konkreettisesti voi olla. Asiakkaan kohtaaminen saa merkityksen muutoksen 

prosessoimisena. Opiskelija luo itsestään kuvan reflektoivana ja asiakkaan elämää 

laajasti hahmottavana tulevana sosiaalityöntekijänä. 
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5.7 Yhteenveto 

Opiskelijat olivat kirjoittaneet selontekoihin asiakkaan kohtaamisen merkityksiä siten, 

että suurin osa oli sijoitettavissa viiteen teema-alueeseen. Asiakkaan kohtaaminen 

oppimisena sisälsi oppimista esimerkiksi vuorovaikutustaidoissa, sosiaalityön 

prosesseissa ja ammatillisuudessa. Asiakkaan kohtaaminen omien heikkouksien 

osoittajana taas näytti kolikon toisen puolen; esimerkiksi kuunteleminen ja jämäkkänä 

oleminen oli ollut haasteellista. Asiakkaan kohtaaminen tulevaisuuteen suuntaajana oli 

antanut opiskelijoille uskoa oikeasta uravalinnasta. 

Asiakkaan kohtaaminen onnistumisena sisälsi erilaisia onnistumisen kokemuksia 

esimerkiksi vuorovaikutuksessa, luottamuksen rakentamisessa ja omana itsenä 

selviytymisessä. Asiakkaan kohtaaminen sosiaalityöntekijän position ymmärtämisenä 

taas oli laittanut opiskelijat vastakkain sosiaalityön realiteettien kanssa esimerkiksi 

kontrollin, vallan ja työn reunaehtojen muodossa. 

Teema-alueisiin kuulumattomia asiakkaan kohtaamisen merkityksiä aineistossa oli 

muutamia, joista keskeisimpänä nostin esiin muutoksen prosessoimisen. Kaiken 

kaikkiaan opiskelijoiden kirjoittamissa selonteoissa asiakkaan kohtaaminen oli saanut 

monia erilaisia merkityksiä. Myös saman opiskelijan kirjoittamissa selonteoissa 

asiakkaan kohtaaminen oli saanut eri merkityksiä, mikä kertoo asiakastapaamisten 

monimuotoisuudesta. Asiakkaan kohtaamisen merkitysten lisäksi aineistosta nousi esiin 

erilaisia opiskelijoille rakentuvia identiteettejä. 

 

6 Pohdintaa 

6.1 Tuloksista 

Tekemäni analyysit osoittavat, että opintojaksolle osallistuvilla opiskelijoilla on erilaiset 

lähtökohdat ja tavoitteet asiakkaan kohtaamiselle. Selonteoissa opiskelijoiden ja 

asiakkaiden kohtaamiset saivat erilaisia merkityksiä, mutta samalla opiskelijat 

kirjoittivat myös siitä, millaisina he itsensä näkivät. Kohtaamisten saamat merkitykset 

vaihtelevat paljon sen mukaan, millaisena opiskelija itsensä tuottaa kirjoituksessaan. 
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Omasta ammatillisuudestaan varmat ja todennäköisesti asiakastyökokemusta omaavat 

opiskelijat merkityksellistävät kohtaamisia kriittisesti ja kunnianhimoisesti. Toiset 

opiskelijat tuovat julki epävarmuuttaan ja osaamattomuuttaan, mutta iloitsevat 

onnistumisista ja asiakkaan luottamuksesta. Yleistäen voi sanoa,  todennäköisesti 

esseiden arvosteltavasta luonteesta johtuen, että opiskelijat tuottivat kirjoituksissaan 

kuvaa helposti oppivista, vuorovaikutuksen hallitsevista ja omaa toimintaansa 

reflektoivista tulevista ammattilaisista. 

Asiakkaan kohtaaminen on oppimiskokemuksena vahva ja mieliinpainuva. Kahden 

tapaamisen aikana opiskelijalla on mahdollisuus oppia lukuisia asioita 

vuorovaikutuksesta, sosiaalityön työkäytännöistä ja omasta ammatillisuudestaan. On 

selvää, että opintojaksolla oppiminen on keskeinen tavoite. Ilahduttavaa on, että 

oppimista todella tapahtuu. Asiakastyön taidot –opintojaksolla kerätyn palautteen 

mukaan opintojaksolle osallistuminen on edistänyt opiskelijoiden ammatillista 

kehittymistä. Varsinkin oman asiakkaan tapaaminen on ollut tärkeä ammatti-

identiteettiin liittyvien pohdintojen alkuunpanija. (Hinkka ym. 2009, 128–129.) Oman 

tutkielmani tulokset vahvistavat tämän, sillä ammatillisuuden kehittyminen nousi esiin 

yhtenä asiakkaan kohtaamisen merkityksenä. Ammatillisuuden kehittymiseen ja 

varsinkin sen tukemiseen opintojakson aikana olisi ehkä syytä kiinnittää enemmän 

huomiota, sillä opintojakson sisällöissä pääpaino tällä hetkellä on vuorovaikutustaitojen 

opettelussa ja harjoittelussa.  

Opiskelija voi helposti jäädä katsomaan omiin heikkouksiinsa. Praksiksen 

toimintatapoihin kuuluu asiakastapaamisten videointi siten, että kuvassa näkyy vain 

opiskelija. Videot katsotaan yhdessä vertaisopiskelijan sekä opettajan kanssa. Videolta 

on helppo nähdä kaikki tekemänsä virheet ja oma hermostuneisuutensa. Kriittiselle 

katsojalle, joka yleensä on opiskelija itse, voi päällimmäiseksi mieleen jäädä negatiivisia 

asioita. Tutkielmani tulokset kertovat, että asiakkaan kohtaaminen oli laittanut 

opiskelijoita vastakkain myös heikkouksien ja omien keskeneräisyyksien kanssa. 

Positiivista tässä oli, että useimmat heikkouksiaan esiin nostavat opiskelijat kertoivat 

tarvitsevansa harjoitusta kyseisessä asiassa. Tämä kertoo mielestäni oppijan position 
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ymmärtämisestä, siitä, että kaikkea ei voi vielä osata. Oppijana voi suhtautua itseensä 

armollisemmin. 

Opiskelijoiden antaman palautteen mukaan ammattialan sopivuuden selvittely on yksi 

opintojaksolla aktivoituva asia (Hinkka ym. 2009, 132). Tämän voin vahvistaa 

tutkielmani tulosten perusteella, sillä tulevaisuuteen suuntautuminen oli yksi asiakkaan 

kohtaamisen merkitys muiden joukossa. Minulle oli yllätys, että alalle sopivuutta ja 

tulevaisuutta esseissä pohdittiin aika vähän. Voi tietysti olla, että juuri keväällä 2008 

opintojaksolle osallistuneet opiskelijat olivat jo varmoja alastaan ja tulevaisuudestaan 

sosiaalityön parissa, ja pohtivat sitä siksi niin vähän. Ehkä jonain toisena vuonna aihe 

nousee enemmän esille. 

Suuren osan tutkielmani tuloksista vie erilaista onnistumista käsitelleet merkitykset. 

Onnistuminen missä tahansa asiassa on ihmisen itsetunnolle tarpeellista ja terveellistä, 

joten opiskelijat eivät ole poikkeava joukko. Toki onnistumisesta kertomisella on näissä 

esseissä ollut myös opettajaa vakuuttava merkitys, mutta uskon myös vilpittömään iloon 

siitä, että joku ennalta vaikeaksi koettu asia on onnistunut. Aloittelevalle 

sosiaalityöntekijälle on tarjolla paljon epävarmuustekijöitä. Asiakkaan luottamuksen 

saavuttaminen ja avoimen ilmapiirin luominen kahden tapaamisen aikana on saavutus, 

jota kohti kokeneempikin työntekijä voi pyrkiä. Omana itsenä oleminen voi nuorelle ja 

aloittelevalle opiskelijalle olla kova paikka, kun asiakas saattaa olla isää vanhempi ja 

kaiken kokenut. Asiakastyön taidot –opintojakson yhtenä tavoitteena on, että opiskelijan 

oman persoonan käyttö auttamistilanteissa kehittyisi. Riitta Granfelt (2005) esittää, että 

sosiaalityön opiskelijoita tulisi rohkaista oman elämänkokemuksensa hyödyntämiseen 

osana sosiaalityöntekijän ammattitaitoa. Omien vaikeiden tunnekokemusten 

tunnistaminen ja käsittely antaa hänen mukaansa opiskelijoille edellytyksiä toimia ja 

auttaa asiakkaita vaikeissa monenlaisia tunteita sisältävissä tilanteissa. (Mt., 252-253.) 

Vaikka opiskelijat olivatkin onnistuneet omana itsenään olemisessa, voisi lisärohkaisulle 

ja ohjaukselle silti olla tarvetta, jotta opiskelijat oppisivat alusta saakka käyttämään 

omaa persoonaansa työvälineenä. 

Sosiaalityöntekijän työn reunaehdot tulevat opiskelijoille teoriassa tutuksi opintojen 

kestäessä, mutta käytännössä niihin törmää esimerkiksi Praksiksessa. Asiakkaiden 
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tilanteet ovat moninaiset, ja tilanteiden hoitaminen ja vaiheet selviävät asiakkaan kanssa 

keskusteltaessa ja asiakastietoihin tutustuessa. Maalaisjärjellä ajateltuna voi joskus 

tuntua, että asiat on hoidettu väärin tai huonosti, vaikka todellisuudessa kyseessä voi olla 

laki tai organisaation toimintapolitiikka. Reunaehdot on helpompi ymmärtää, jos niistä 

saa asiallista tietoa etukäteen. Sosiaalityöntekijän positioon kuuluu väistämättä myös 

valta ja tuen ja kontrollin ristiriita. Sen olivat kokeneet myös viralliseen organisaatioon 

kuulumattomat opiskelijat. Jo sosiaalitoimisto tilana luo epätasa-arvoisen asetelman 

opiskelijan ja asiakkaan välille. Sosiaalisen konstruktionismin mukaisesti ajatellen 

asiakkaat käsittävät sosiaalitoimiston tietyllä tavalla. Organisaatioon kuulumaton 

opiskelija ei tavallaan kuulu siihen kuvaan, mikä aiemman tiedon perusteella on tullut. 

Kohtaamisessa konstruoituneen uuden käsityksen taustalla voi silti kummitella 

aikaisemmin koettu kontrolli, joka heijastuu tapaamisessa vaikeutena luottaa 

opiskelijaan. Vallan ja kontrollin kysymykset nousevat esiin opintojaksolla työpajoissa 

ja pienryhmissä. Kuitenkin juuri asiakkaan kohtaaminen on tärkeä paikka oppia 

käytännössä tunnistamaan näitä elementtejä.  

 

6.2 Teoreettisesta keskustelusta 

Kirjoitin luvussa 3.3 Praksiksen tavoitteista sosiaalistaa opiskelijat kehittyvään 

käytäntöön ja reflektiiviseen ammatillisuuteen. Reflektiivisen ammatillisuuden 

tavoitteen opiskelijat ovat näköjään sisäistäneet hyvin. Monet opiskelijat tuottivat itsensä 

reflektioon kykenevinä ammattilaisina, jos ei vielä valmiina, niin tulevina sellaisina 

kuitenkin. Tältä osin näyttää, että Praksiksessa harjoiteltu oman toiminnan reflektointi ei 

ole mennyt hukkaan, vaan on siirtynyt myös toimivaksi käytännöksi. Oman ammatti-

identiteetin vahvistuminen helpottaa myös reflektiivistä ajattelua. Lam, Wong ja Leung 

(2007, 97, 101–102) olivat havainneet, että haasteelliset tilanteet olivat aktivoineet 

opiskelijoissa kriittistä arviointia omista toimintatavoista ja ennakkokäsityksistä. Samoin 

näytti tapahtuneen oman tutkielmani tulosten perusteella, vaikka montaa haasteellista 

asiakastapausta ei aineistoon mahtunutkaan. Toisaalta helppokin asiakastapaus voi 

kokemattomalle opiskelijalle olla haasteellinen. Ehkä tämä selittää osaltaan 

opiskelijoiden hyvinkin reflektoivaa otetta omaan työhönsä. Reflektiivisyys näkyy 
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tuloksissa esimerkiksi siinä, että asiakkaan kohtaaminen on saanut opiskelijoiden 

heikkouksiin liittyviä merkityksiä. 

Asiakastyön taidot –opintojakso näyttäisi tulosten perusteella puolustavan paikkaansa 

opiskelijoiden kasvussa kohti sosiaalityön asiantuntijuutta. Oikeiden asiakkaiden ja 

oikeiden ongelmien kohtaaminen jo varhain opiskeluaikana antaa pohjaa tulevia 

käytännön opiskelujaksoja ja muuta työkokemusta varten. Yhtenä asiakkaan 

kohtaamisen merkityksenä nousikin esiin asiakastyön oppiminen. Sosiaalityön 

erityispiirre kontekstisidonnaisena toimintana ei häiritse opintojaksolla opiskeltavia 

asioita, sillä esimerkiksi vuorovaikutusta ja dokumentointitaitoja tarvitaan kaikilla 

sosiaalityön sektoreilla. Vuorovaikutuksen ja työkäytäntöjen oppiminen olivat myös 

asiakkaan kohtaamisen merkityksiä. 

Opiskelijoiden ja asiakkaiden väliset suhteet ovat tulosten perusteella olleet avoimet ja 

luottamukselliset. Kohtaaminen konstruoituu tasavertaiseksi ja monimerkitykselliseksi 

tilanteeksi. Uskallan sanoa, että asiakkaan kohtaaminen Asiakastyön taidot –

opintojaksolla on tärkeä kokemus opiskelijalle. Vuorovaikutus ja suhteen luominen 

asiakkaaseen nähdään ensiarvoisena asiana, mikä osaltaan johtuu opintojakson 

opetussisällöistä. Ennakko-oletuksenani kirjoitin, että opiskelijoiden ja asiakkaiden 

välistä suhdetta voisi luonnehtia Juhilan (2006) määritelmien mukaan 

kumppanuussuhteeksi. Opiskelijoiden selonteoista nousee asiakkaan kohtaamisen 

merkityksiksi muunmuassa onnistunut omana itsenä oleminen, onnistunut luottamuksen 

saavuttaminen ja onnistunut vuorovaikutussuhde. Tämän perusteella ennakko-oletukseni 

ei liene ollut väärä.  

Onko tekemäni Pro gradu –tutkielma sitten käytäntötutkimus? Väitän edelleen, että kyllä 

on. Olen antanut äänen sosiaalityön opiskelijoille. Tämä tutkielma näyttää, että 

asiakkaan kohtaamisella osana opintoja on monia muitakin merkityksiä, kuin oppia 

vuorovaikutustaitoja. Jokainen opiskelija antaa kohtaamiselle omat merkityksensä, ja 

kaikki ne ovat yhtä tärkeitä. Käytännön opetuksen tutkimisen täytyy olla 

käytäntötutkimusta. Näen, että tämän tutkielman tulosten perusteella voisi Asiakastyön 

taidot –opintojaksoa kehittää esimerkiksi huomioimalla oman persoonan käyttöä ja 

harjoittelemalla sitä. Myös keskustelu aikuissosiaalityön reunaehdoista opintojakson 
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alkupuolella saattaisi tuoda helpotusta joidenkin opiskelijoiden kokemaan 

hämmennykseen, kun asiakkaan asiat eivät suju maalaisjärjen mukaan. Opiskelijoiden 

kokemissa heikkouksissa korostui kuuntelemisen vaikeus. Ehkä sitä voisi harjoitella 

enemmän. Ammatillisuuden kehittyminen ja ammatti-identiteetin löytyminen ja 

kasvaminen tulevat varmasti parhaiten esiin ohjauskeskusteluissa opettajan kanssa. Ei 

mielestäni ole kuitenkaan poissuljettua, että ammatti-identiteettiin liittyviä kysymyksiä 

voisi käsitellä myös opiskelijajoukon kanssa yhteisesti. 

 

6.3 Lopuksi 

Diskurssianalyysi osoittautui haastavaksi analyysimenetelmäksi. Välillä tuntui, että 

paremmin olisin selvinnyt käyttämällä sisällönanalyysia, mutta osittain kyse oli ehkä 

aloittelevan tutkijan rohkeuden puutteesta tehdä aineistosta vahvoja tulkintoja. Minua 

kuitenkin kiehtoo nimenomaan kieli. Kielen avulla opiskelijat loivat itselleen 

identiteettejä ja kielen avulla löytyivät asiakkaan kohtaamisen merkitykset. Se, että 

käytin apuna teemoittelua, ei mielestäni häirinnyt lopputulosta. Diskurssianalyysi ei 

osoittautunut reitiksi kirjoittajan ”todellisiin” ajatuksiin. On loppujen lopuksi vaikea 

tietää, mitä kaikkea opiskelijat olettivat opettajien haluavan kuulla, ja kirjoittivat siksi 

kuten kirjoittivat. Olisi kuitenkin naivia ajatella, että tulokset esimerkiksi itse keräämäni 

aineiston analyysista olisivat samat kuin nyt saamani. Tulokset ovat konstruoituneet 

kontekstisidonnaisesti tästä aineistosta. Asiakkaan kohtaamisen merkitykset ovat 

kuitenkin kiinni elävässä elämässä. Tämä osoittaa, että kieltä ja muuta maailmaa ei voi 

erottaa toisistaan.  

Olen pyrkinyt tutkielman teossani eettisesti kestävään toimintaan. Kerroin jo luvussa 4.2 

aineiston hankintaan liittyneistä eettisistä pohdinnoista. Koska en ole tutkinut asiakkaita, 

en ole tarvinnut tutkimuslupaa miltään organisaatiolta. Aineisto on ollut käytössäni 

nimettömänä. Myös raportissani olen kiinnittänyt huomiota siihen, että aineisto-otteista 

on poistettu kaikki tunnistamista helpottavat tiedot. Opiskelijoihin viittaan vain esseen 

numerolla. Mielestäni tutkielmani ei loukkaa ketään asianosaista. Raportissani olen 

käyttänyt tarkkoja lähdeviittauksia. Olen myös kirjoittanut tutkimusprosessin auki, jotta 
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lukijan olisi mahdollista nähdä päättelyni reitti. Tulokseni olen esittänyt kaunistelematta 

tai liioittelematta.  

Olen tuonut tutkielmani raportoinnissa tulokset esiin siten, että niiden perusteella voi 

lukija tehdä omat johtopäätöksensä mahdollisesta jatkohyödyntämisestä. 

Tutkimusprosessi ja aiheeseen uppoutuminen jättivät minuun sen verran syvät jäljet, että 

kiinnostus käytännön opetukseen ja käytännön opiskeluun säilynee pitkään. Praksis 

tarjoaa tutkimuksen tekijälle ehtymättömän aineistovaraston ja monia innostavia aiheita. 

Jatkotutkimusaiheena tälle tutkielmalle voisi olla esimerkiksi asiakkaiden antamat 

merkityksen opiskelijan kohtaamiselle. Ylipäänsä käytännön opiskeluun liittyen olisi 

mielenkiintoista selvittää opiskelijoiden ja käytännönopettajien suhteita ja niiden 

merkitystä opiskelijoiden kokemuksiin käytännön opiskelusta. 

Timo Toikko (2005, 222–230) kirjoittaa, että sosiaalityössä vaikuttaa kolme perinnettä: 

hallinnollisten toimenpiteiden perinne, yhteisöllisen muutostyön perinne sekä 

henkilökohtaisen vuorovaikutuksen perinne. Asiakastyön taidot –opintojakso pitää yllä 

henkilökohtaisen vuorovaikutuksen perinnettä ja toimii sen periaatteiden mukaan. 

Opiskelijat saavat evääksi ymmärryksen vuorovaikutuksen tärkeydestä ja asiakkaan 

kunnioittamisesta. Mielestäni tästä perinteestä on hyvä ponnistaa laajalle ja 

kompleksiselle sosiaalityön kentälle oppimaan lisää myös muista perinteistä ja 

työtavoista. 
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