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1. Asiakastyön taidot -opintojakson tavoitteet ja sisältö 

Helsingin yliopistossa sosiaalityön opiskelijat suorittavat opintoihinsa liittyen yhteensä viisi 

käytännön opintojaksoa, jotka ajoittuvat perus- ja aineopinnoista aina syventäviin 

maisteritason opintoihin saakka. Käytäntöjaksoista järjestyksessä toisen eli Asiakastyön taidot 

-opintojakson opiskelijat suorittavat pääosin toisen opiskeluvuotensa keväällä. Opintojaksolla 

opiskellaan asiakkaan kohtaamista ja haastattelua, sosiaalityön suunnitelmallista työprosessia 

sekä dokumentointia aikuissosiaalityön toimintaympäristössä. (Asiakastyön taidot 2008.) 

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan oman persoonan käyttöä auttamistilanteissa 

ja oppia asiakastyön perustaitoja. Kurssilla opiskelijat pääsevät harjaannuttamaan 

vuorovaikutustaitojaan sekä harjoittelemaan tilannearvion tekemistä ja käyttöä työvälineenä, 

suunnitelmallista työotetta ja asiakastyön dokumentointia. Oppimisen kontekstina toimii 

Helsingin kaupungin sosiaaliviraston läntisen sosiaaliaseman aikuissosiaalityö, jonka 

työkäytäntöihin perehdytään opintojakson kuluessa. (emt.) 

Opintojakson aikana opiskelijat tekevät asiakastyötä 1–2 asiakastapaamisen verran käyttäen 

työvälineenään tilannearvion tekemistä. Tapaamiset videoidaan, minkä tavoitteena on tukea 

opiskelijan vuorovaikutustaitojen arviointia ja kehittämistä. Videon avulla opiskelija voi 

palata asiakastilanteeseen ja oppia omasta työskentelystään. Asiakastyön rinnalla 

opintojaksoon kuuluu pienryhmätyöskentelyä, opiskelijan henkilökohtaista ohjausta, 

asiakastyötä tukevia seminaareja sekä oppimistehtävien tekemistä niin itsenäisesti kuin pari- 

ja ryhmätyöskentelynä. (emt.) 

Opintojaksoa koordinoi Praksis-tiimi, johon lukeutuvat läntisen sosiaaliaseman 

käytäntöopettajat sekä yliopisto-opettaja. Sekä opintojaksolle osallistuvilta opiskelijoilta että 

asiakkailta on kysytty kirjallisesti lupa opintojakson aikana syntyvien materiaalien (videot, 

oppimistehtävät) käyttöön tutkimuksessa, joka sitoutuu tutkimuseettisiin periaatteisiin kuten 

osanottajien anonymiteettiin. 
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2. Aineistona opiskelijoiden itse- ja vertaisarvioinnit asiakastyöskentelystä 

Ollessani harjoittelijana läntisellä sosiaaliasemalla syksyllä 2008 Psykososiaalisen työn 

valmiudet -opintojaksolla sain tehtäväkseni selvittää, minkälaista tietoa opiskelijoiden 

tekemät itse- ja vertaisarvioinnit tuottavat. Aineistoksi muodostui tällöin kahden 

oppimistehtävän materiaalit kevään 2008 opintojaksolta. Ensimmäisen oppimistehtävistä on 

tehnyt asiakastapaamisessa ollut opiskelija, ja toisen hänen työskentelyään videon välityksellä 

seurannut opiskelijatoveri. Sekä itse- että vertaisarviointi tehtiin videon katsomisen 

yhteydessä, kun asiakastapaamisesta oli ehtinyt kulua vähintään muutamia päiviä. Arviot 

kirjoitettiin niitä varten oleville lomakkeille, joissa kysyttiin mm. opiskelijoiden tapaamisen 

aikaisista tunteista, kielellisestä ja ei-kielellisestä vuorovaikutuksesta asiakkaan kanssa, 

opiskelijan vahvuuksista sekä tarpeista oman työskentelyn kehittämiselle (ks. liite 1 ja 2). 

Asiakastyön taidot -opintojaksosta minulla on omakohtaista kokemusta osallistuessani sille 

opiskelijana vuonna 2007. Opiskelijoiden arvioinneissaan esittämät kommentit tuntuvat siten 

osittain tutuilta tai ainakin herättävät pohtimaan omia kurssin aikaisia kokemuksiani. 

Omakohtaisuuden uskon ennemmin helpottavan opiskelijoiden tuntemusten tavoittamisessa 

kuin olevan haittana tai vaarantavan objektiivisuuttani. 

Tutkittavat lomakkeet rakentuvat useista avokysymyksistä, jotka ohjaavat opiskelijaa 

pohtimaan asiakastyöskentelyä tietyistä näkökulmista käsin. Lomakkeiden sisältämät 

rakenteet vaikuttavat opiskelijoiden vastauksiin ja siten myös niitä tutkimalla saatuihin 

tuloksiin. Lomakkeiden kysymysten ollessa avokysymyksiä ovat ne rakenteestaan huolimatta 

antaneet opiskelijalle mahdollisuuden valita mistä kirjoittaa ja millä tavoin. Huomasin, että 

opiskelijat olivat käyttäneet tätä vapautta ja kommentoineet pohdituttaneita asioita, vaikkeivät 

ne olisikaan liittyneet pelkästään lomakkeessa kysyttyyn kysymykseen. 

Sekä tutkittavia itse- että vertaisarviointilomakkeita analyysissani on käytössä kumpiakin 

yhteensä 25 kappaletta. Aloitin niiden työstämisen lukemalla ne lävitse kokonaiskuvan 

saamiseksi, jonka jälkeen kirjasin molempien lomakkeiden tiedot omiksi tiedostoikseen 

löyhän luokituksen avulla. Itsearviointien osalta käyttämäni luokat olivat tunteet, vahvuudet, 

kehittämistarpeet, asiakkaan suhtautuminen ja toiminta tilanteessa suunnitelmien mukaisesti. 



 5

Vertaisarvoissa luokittelin vastaukset aluksi luokkiin vahvuudet, kehittämistarpeet ja muut 

huomiot. 

Pääluokat alkoivat hahmottua tarkastellessani luokkien alle keräämääni tietoa, jonka 

luokittelua jatkoin uusien alaotsikoiden alle, joita olivat esimerkiksi vahvuudet-yläluokan alle 

muotoutuneet oma persoona ja tyyli, vuorovaikutus ja muut omat taidot. Alaotsikoiden alle 

muodostui vielä vaihteleva määrä ryhmiä, joita esimerkiksi vuorovaikutus-luokalla oli neljä: 

ei-kielellinen vuorovaikutus, kielellinen vuorovaikutus, tilan antaminen asiakkaalle sekä 

kuuntelu ja ymmärtäminen. 

Tekemäni luokitukset seuraavat pitkälti kyselylomakkeiden kysymysten teemoja, sillä 

lomakkeiden rakenne ohjasi suuresti opiskelijoiden vastauksissaan käsittelemiä teemoja, 

vaikka muutamia poikkeuksia olikin. Opiskelijat saattoivat esimerkiksi käsitellä tunteita tai 

asiakkaan suhtautumista kysyttäessä vuorovaikutuksesta tai toisinpäin. En kirjoittanut 

opiskelijoiden esittämiä kommentteja aina kirjaimellisesti suoraan lomakkeista tekemääni 

tiedostoon, vaan lyhensin kommentteja tarvittaessa ja harkinnalla siten, ettei sisällöllinen tieto 

häviäisi luokittelun seurauksena. 

Tekemäni luokittelun keinoin en pyrkinyt muodostamaan opiskelijoista erillisiä ryhmiä tai 

tyyppiluokituksia, vaan käsittelemään aineistoa yhtenä kokonaisuutena. Muodostetut luokat 

ovat osittain keskenään päällekkäisiä tai ainakin kommenttien sijoittaminen vain yhteen 

luokkaan kuuluvaksi osoittautui haastavaksi. Luokittelun tuoma suurin hyöty on lomakkeiden 

tiedon jäsentyminen ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi, josta on nostettavissa esiin 

opiskelijoiden keskenään jakamia ajatuksia omasta asiakastyöskentelystään. 

3. Tutkittavat kysymykset ja raportin kulku 

Oman työskentelyn seuraaminen videolta, joka on kuvattu tilanteessa, jossa opiskelija ehkä 

ensikertaa harjoittelee asiakkaan kohtaamista sosiaaliaseman ympäristössä, on kieltämättä 

kiusallista. Asiakastapaaminen on jännittänyt etukäteen, eikä tieto tilanteen videoinnista ole 

ainakaan jännitystä helpottanut, päinvastoin. Ensimmäinen reaktio tapaamisen jälkeen on 

saattanut olla helpotus, kovalla itsekritiikillä höystettynä. Kuitenkin videon katsominen 
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yhdessä opiskelijatoverin kanssa, joka jakaa samankaltaiset tuntemukset, sai sen tuntumaan 

ainakin itsestäni vähemmän kamalalta. 

Videon katsomisen yhteydessä täytettävät lomakkeet ohjaavat pohtimaan asiakastapaamista 

silloisten tuntemusten lisäksi omien vahvuuksien ja kehittämisen tarpeiden näkökulmista. 

Tällöin ehkä päällimmäisenä olevan itsekritiikin takaa voi löytää omasta työskentelystään 

myös positiivisia ja omia vahvuuksia korostavia puolia. Raportissani tutkin opiskelijoiden 

esiin nostamia kommentteja ja pohdin mitä ne kertovat opiskelijan tuntemuksista, 

vahvuuksista ja kehittymisen haasteista sekä siitä, minkälaisia odotuksia ja vaatimuksia 

opiskelijat omalle ammatillisuudelleen asettavat. 

Raportin kuvailevassa osuudessa luvuissa 4–9 etsin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

Tunteet: 
 Minkälaisia tunteita opiskelijat ovat kokeneet asiakastapaamisessa ja mistä 

tuntemukset ovat johtuneet? 

Asiakkaan suhtautuminen opiskelijaan: 
 Miten opiskelija on arvioinut asiakkaan suhtautuneen itseensä ja millä tavoin se 

vaikutti työskentelyyn? 

Omat vahvuudet ja onnistuminen: 
 Minkälaisia vahvuuksia opiskelija löytää itsestään ja mihin mainitut vahvuudet 

liittyvät (esim. tieto, taito, vuorovaikutus)? 

Opiskelijan mainitsemat kehittämistarpeet työskentelyssä: 
 Minkälaisia kehittämisen tarpeita opiskelija tuo esiin omasta työskentelystään ja 

mihin ne liittyvät (esim. tieto, taito, vuorovaikutus)? 

Suunnitelmallisuus ja yllättävät tilanteet: 
 Ovatko opiskelijat toimineet tilanteessa suunnittelemallaan tavalla? 
 Minkälaisia odottamattomia tilanteita opiskelijat kohtasivat, ja miten he reagoivat 

niihin? 

Opiskelutoverin esittämä arvio työskentelystä: 
 Mihin opiskelukaveri kiinnittää huomiota toisen työskentelyssä? (esim. vuorovaikutus, 

toiminta, taito, tieto)? 
 Ovatko huomiot toisen työskentelyä tukevia, rohkaisevia, vahvuuksiin keskittyviä, 

kehittymiseen rohkaisevia, neuvovia vai jotain muuta? 
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Kuvailevassa osuudessa lähden liikkeelle yleisistä tuntemuksista ja tapaamisen ilmapiiristä 

siirtyen opiskelijoiden mainitsemiin konkreettisempiin onnistumisen kokemuksiin sekä 

ajatuksiin kehittymisen tarpeista. Kuvailevan osuuden jälkeen kokoan tuloksia yhteen ja 

pohdin niiden merkitystä omassa luvussaan. Pohdinnan lähtökohtana on ajatus, jonka mukaan 

opiskelijoiden kirjoittamat arviot kertovat jotain siitä, mikä heidän mielestään olisi 

asiakastilanteessa tavoiteltavaa ja mitä he itseltään odottavat tulevina sosiaalityöntekijöinä. 

4. Opiskelijan tunteet asiakastapaamisessa 

Opiskelijoista suurin osa mainitsee jännittäneensä tapaamisessa, mutta useimmat kertovat sen 

hellittäneen tapaamisen kuluessa. Monet kertovat positiivista kokemuksistaan ja rennosta 

ilmapiiristä tapaamisessa, vaikka ovatkin sen alkuvaiheessa tunteneet jännittäneensä. 

Muutamat mainitsevat kokemattomuuden ja epävarmuuden tuntemukset omaan 

asiakastilanteeseen liittyvinä tunteina. Opiskelijatovereiden kirjoittamista vertaispalautteista 

voi sen sijaan lukea, ettei opiskelutoveri usein edes ollut huomannut opiskelijan jännittäneen 

tilanteessa. 

Tilannetta on joidenkin opiskelijoiden mukaan vaikeuttanut asiakkaan suuri puhetulva, kun 

osa taas mainitsee puheen puutteen ja siitä johtuneen kysymysten epätoivoiseltakin tuntuneen 

keksimisen tehneen tapaamisesta haastavan. Asiakkaan puhetulva on saattanut tehdä 

tilanteesta opiskelijalle vaikean ja raskaan tai aiheuttaneen epävarmuuden ja turhautumisen 

tuntemuksia tilanteessa, jossa ei saa itse suunvuoroa tai pysty ohjaamaan keskustelua. Vain 

yksi opiskelija mainitsee tunteneensa huolta annetun tehtävän eli tilannearvion tekemisestä. 

Opiskelijoiden tunnekuvauksista pääosa on kuitenkin positiivisia. Niissä korostuvat asiakasta 

kohtaan koettu empatia, asiakkaan kanssa jaetut tunteet, eläytyminen sekä oma rauhallisuus ja 

luonnollisuus tilanteessa. Alkujännityksen lauettua, tilanne on usein ollut rento, mukava ja 

leppoisa. Esimerkiksi asiakkaan iloon on ollut helppo reagoida, ja opiskelijat kertovat 

iloinneensa ja nauraneensa yhdessä asiakkaan kanssa. Omalla persoonalla on ollut helpompi 

olla mukana tunnelmaltaan myönteisessä ja rennossa tilanteessa, jollaisia useimmat 

asiakastapaamiset ovat opiskelijoiden kuvauksien perusteella olleet. 
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5. Asiakkaan suhtautuminen opiskelijaan 

Opiskelijat ovat kokeneet lähes poikkeuksetta asiakkaan suhtautuneen opiskelijaan 

myönteisesti, ja tämän suhtautumisen helpottaneen työskentelyä, ja rentouttaneen sekä 

opiskelijaa että koko tilannetta. Suurin osa opiskelijoista mainitsee asiakkaan suhtautumisen 

olevan positiivista, hyvää, myönteistä, asiallista tai avointa. Osa asiakkaan myönteisestä 

suhtautumisesta kertovista kommenteista korostaa lisäksi asiakkaan puheliaisuutta, joka sekin 

on omalta osaltaan auttanut opiskelijaa rentoutumaan tilanteessa. Vaikka opiskelijat ovat 

kuvanneet asiakastapaamisia puheliaiden asiakkaiden kanssa hyvinkin haasteellisina 

vuorovaikutuksen ja tilanteen hallinnan osalta, ovat he nähneet asiakkaan avoimuuden ja 

puheliaisuuden useimmiten luottamuksen osoituksena ja ilmapiiriä keventävänä. 

Tapaamisissa, joissa asiakas on ollut niukkasanainen ja varauksellinen, ovat opiskelijat silti 

kokeneet asiakkaan suhtautumisen olleen myönteistä tai vähintäänkin asiallista opiskelijaa 

kohtaan. 

6. Opiskelijan vahvuudet asiakastapaamisessa 

Opiskelijat löytävät itsestään ja omasta toiminnastaan asiakastilanteessa paljon vahvuuksia. 

Vahvuudet painottuvat mainintoihin omasta tyylistä ja persoonasta, omista taidoista sekä 

mainintoihin vuorovaikutuksesta, jota oli lomakkeessa erityisesti tiedusteltukin.  

Omaa persoonaa ja tyyliä koskevissa kommenteissa korostuu erityisesti oma rento ja luonteva 

oleminen tilanteessa, joka mahdollistaa mukavan ilmapiirin tapaamisessa. Mainintoja omasta 

iloisuudesta ja myönteisyydestä on myös jonkin verran, mikä vahvistaa osaltaan omana itsenä 

olon tavoittelun tärkeyttä asiakastilanteessa. Omaan rauhallisuuteen ja kärsivällisyyteen 

monet opiskelijat ovat tyytyväisiä. Vastaanottavaisuus ja kyky kohdata monenlaisia ihmisiä 

sekä kohtaamisen tasavertaisuus saivat myös mainintoja. Omaan persoonaan ja tyyliin 

liittyvät positiiviset kommentit kertovat opiskelijoiden toivekuvista liittyen siihen, millainen 

sosiaalityöntekijän tulisi asiakastapaamisessa olla. 

Opiskelijoiden myönteiset kommentit vuorovaikutukseen liittyen painottuvat suurelta osin ei-

kielelliseen vuorovaikutukseen: ilmeisiin, eleisiin, katsekontaktiin ja kuunteluun. Ilmeet kuten 
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hymyily tai vakavoituminen, asennot, pään nyökytys, käsien liikkeet sekä muu kehonkieli 

ovat opiskelijoiden sanoin olleet välineitä empatian, myötätunnon, ymmärryksen, kuuntelun 

ja kiinnostuksen välittämiseen. Hyvän katsekontaktin mainitsee noin puolet opiskelijoista, ja 

asiakkaan kuuntelemisessa kertoo onnistuneensa vielä useampi. Intensiiviseen kuunteluun ja 

ymmärtämiseen liittyvä tilan ja ajan antaminen asiakkaalle tulee ilmi monen opiskelijan 

itsearvioinnissa. Tilan antamisen maininneet korostavat asiakkaan ehdoilla etenemistä sekä 

hänen asettamiensa rajojen kunnioittamista luottamuksellisen ilmapiirin luomiseksi. 

Kielellisestä vuorovaikutuksesta löytyy opiskelijoiden mukaan eniten kehittämistä, mutta 

tästä huolimatta noin puolella opiskelijoista on onnistumisen kokemuksia juuri tältä 

vuorovaikutuksen osa-alueelta. Opiskelijoiden mainitsemat kielelliset vahvuudet liittyvät 

asiakkaan rohkaisemiseen ja voimaannuttamiseen esittämällä lisäkysymyksiä asiakkaan 

mieluisina pitämistä asioista, asiakkaan tuntemuksia heijastamalla ja yleensäkin 

kommentoimalla asiakkaan kertomaa. Suurimmat haasteet ja oman ammattitaidon 

kehittämisen tarpeet liittyvät opiskelijoiden mielestä kysymysten esittämiseen, 

asiakastapaamisen ohjaamiseen ja sen sujuvaan eteenpäin viemiseen. 

7. Kehittämistarpeet omassa työskentelyssä 

Omassa työskentelyssään opiskelijat haluaisivat kehittää etenkin taitoa viedä keskustelua 

eteenpäin ja taitoa kysyä vaikeistakin asioista. Haasteellisena opiskelijat näkevät tilanteen 

paremman hallinnan ja sujuvan aihealueesta toiseen siirtymisen. Toisaalta he haluavat antaa 

asiakkaalle enemmän tilaa ja aikaa sekä toivovat pystyvänsä tarttumaan asiakkaan esiin 

tuomiin asioihin paremmin. 

Johdattelevien kysymysten sijaan opiskelijat haluavat painottaa avoimia kysymyksiä, jotka 

antavat tilaa asiakkaan omille ajatuksille ja puheelle. Kysymysten esittäjinä opiskelijat 

toivoisivat olevansa rohkeampia ja uskaliaampia. He peräänkuuluttavat yleensäkin juuri 

rohkeutta ja uskallusta niin oman hämmennyksen esiin tuomisessa kuin asiakkaan antamiin 

vihjeisiin tarttumisessa. 
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Opiskelijoiden mainitsemissa haasteissa tiivistyy vuorovaikutuksellisen tilanteen herkkyys. 

Toisaalta sosiaalityöntekijän tulisi ohjata asiakastilannetta, mutta toisaalta omata kyky 

heittäytyä ja olla herkkä asiakkaan tekemille avauksille. 

Muita puheeseen ja äänenkäyttöön liittyviä kehittämistarpeita löytää vain muutama opiskelija, 

jotka ovat maininneet puhuneensa liian hiljaa tai epäselvästi tai jättäneen sanomiaan lauseita 

kesken. Vuorovaikutuksellisista elementeistä omat ilmeet ja eleet saavat sen sijaan 

huomattavasti enemmän kommentteja. Opiskelijoiden huomiot kiinnittyvät tarkasti omiin 

ilmeisiin ja eleisiin tapaamisen aikana, jotka joko koettiin tapaamista tukeviksi tai täysin 

omaa luonnollista itseä vastaamattomiksi ja sen vuoksi häiritseviksi. Kehittämiskohteina 

opiskelijat mainitsevat mm. ylikorostetut ilmeet ja käsillä puhumisen, joita toivotaan 

tulevaisuudessa hillitsemään paremmin, ja turhien eleiden karsiutuvan kokemuksen myötä. 

Toiveena on olla tilanteessa ”rento oma itsensä”. 

Muutamat mainitsevat myös tiedolliset puutteet tukien, palveluiden ja näihin liittyvän 

termistön suhteen. Niiden hallintaa ei opiskelijoilta odotettu opintojakson painottuessa 

vuorovaikutuksellisten taitojen harjoitteluun. Opiskelijoita ohjeistettiin ottamaan asiakkaan 

esittämät, esimerkiksi tukiin ja palveluihin liittyvät kiperät kysymykset ylös, ja selvittämään 

epäselvät asiat tapaamisen jälkeen. 

8. Suunnitelmallisuus ja asiakastapaamisen yllättävät tilanteet 

Noin kolmasosa kertoo toimineensa tilanteessa pitkälti siten kuin oli ajatellutkin. 

Tapaamisessa suunnitelmien ja odotusten mukaisesti edenneet kertovat sekä valmistautumisen 

että tilanteeseen sopeutumisen auttaneen. Kuten eräs opiskelija hyvin tiivistää: 

”Asiakastilanne loi edellytykset omalle toiminnalle, mutta omien kysymysten valmistelu oli 

avuksi ja tueksi.”. 

Suurin osa opiskelijoista kertoo arviossaan jostain yllättävästä piirteestä tapaamisessa, joista 

osa on johtanut siihen, että omaa suunniteltua toimintatapaa on joutunut jonkin verran 

muuttamaan. Haasteita ovat tuoneet lähinnä asiakkaan tuottaman puheen paljous tai sen 

niukkuus, jolloin opiskelijan taidot ovat joutuneet koetukselle. Vastauksissaan opiskelijat 
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tuovat esiin joitakin keinoja, joita ovat näissä tilanteissa käyttäneet tai pohtineet keinoja 

tulevaisuuden varalle. 

Opiskelijat ovat kokeneet asiakkaan niukkasanaisuuden haasteelliseksi luontevan ilmapiirin 

luomisen kannalta. Opiskelijan tapaamiseen valmistautumisen merkitys korostuu etenkin 

hiljaisempien asiakkaiden kohdalla. Opiskelijat kertovat reagoineensa asiakkaan 

niukkasanaisuuteen esittämällä hänelle kysymyksiä suunniteltua enemmän sekä tukeutumalla 

vahvemmin tilannearvion osioihin tai itse muotoilemaansa pohjaan, jonka avulla on ollut 

mahdollista edetä. 

Tapaamisen suunniteltu rakenne ei pitänyt, jos asiakas puhui vuolaasti. Tällöin opiskelija on 

kokenut tilanteen hallinnan ja otteessa pitämisen haastavaksi. Oma rooli on jäänyt tällöin 

liiaksi asiakkaan varjoon, eikä kaksisuuntaiselle vuorovaikutukselle ole löytynyt tilaa. 

Opiskelijat tuovat arviointilomakkeissaan esiin myös erilaisia positiivisia yllätyksiä. Tällaisia 

ovat mm. tilanteen iloisuus, oma rauhallisuus ja luonnollisuus, ei-kielellisen 

vuorovaikutuksen toimivuus sekä tietyn rakenteen mukaisesti etenevän keskustelun sijaan 

syntynyt luonnollinen keskustelu. 

Pettymystä opiskelijat tuovat esiin kertoessaan mm. jännityksensä näkyvän ”turhana 

puheena”, valmistautumisen puutteellisuudesta tai esimerkiksi tyytymättömyydestä 

tapaamisen aloitukseen. Opiskelijat kritisoivat itseään kuitenkin vähän, ja kokevat erilaiset 

asiakastilanteet ennemminkin haasteina kuin omina epäonnistumisina työntekijän roolissa. 

Kehittämistä löytyy, mutta sille on mahdollisuuksia omasta toiminnasta oppimalla. 

9. Opiskelutoverin arviointi opiskelijan asiakastyöskentelystä 

Opiskelutovereiden esittämät arviot opiskelijan työskentelystä asiakastapaamisessa 

painottavat opiskelijan vahvuuksia, joita on löydetty hyvin monipuolisesti. Mainintoja saavat 

runsaasti yhtälailla opiskelijan tapaamiseen luoma positiivinen ilmapiiri ja luonnollinen 

oleminen tilanteessa kuin opiskelijan vuorovaikutukselliset taidot ja toiminta. 

Kehittämistarpeet ovat samansuuntaisia opiskelijoiden itsearviointien kanssa ja kannustavat 
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rohkeuteen ja uskaliaisuuteen erityisesti tapaamisen ohjaamisessa ja kysymysten 

esittämisessä. 

Mainitut vahvuudet liittyvät toisaalta läheisesti opiskelijan persoonaan ja tapaan olla 

tilanteessa ja toisaalta taitoihin ohjata keskustelua ja rohkaista asiakasta kertomaan 

elämästään. Empaattisuus, rauhallisuus ja positiivisuus ovat useimmin mainitut opiskelijaa 

kuvaavat sanat. Noin puolet korostaa hyvää katsekontaktia, samoin kuin intensiivistä 

kuuntelua. Läsnäolo ja aito kiinnostus asiakasta kohtaan on välittynyt videolta. Opiskelijan 

ilmeet ja eleet on nähty yksinomaan vuorovaikutusta tukevina. 

Opiskelutoverit antavat paljon positiivista palautetta keskustelun eteenpäin viemisestä, 

avointen ja tarkentavien kysymysten sekä yhteenvetojen esittämisestä sekä asiakkaan 

rohkaisusta tämän voimavaroja korostamalla. Opiskelijan aktiivisuus ja rohkeus kysymysten 

esittäjänä saavat myönteistä palautetta, samoin kuin tapaamisen luonteva eteneminen ja 

aiheesta toiseen siirtyminen. Vaikka nämä asiat saavat paljon positiivista palautetta, liittyvät 

niihin arvioijien mukaan myös suurimmat haasteet ja kehittymisen tarpeet. Etenkin avoimia ja 

neutraaleja kysymyksiä kaivataan lisää johdattelevien ja ennakko-oletuksia sisältävien 

kysymysten tilalle. 

Opiskelutoverit antavat palautetta kommentoiden myös yksityiskohtaisemmin opiskelijan 

toimintaa tilanteessa. Tämä palaute sisältää sekä positiivisia huomioita että konkreettisia 

kehittämisehdotuksia tulevaa asiakastyöskentelyä ajatellen. Positiivisiin huomioihin kuuluvat 

mm. seuraavanlaiset maininnat: ”oli hyvä idea antaa tilannearviopohja asiakkaalle kotiin; 

hyvä kun selitit, mitä tietoja kirjattu ja mitä nyt tarkoitus kirjata sekä miksi; alun toive, että 

saatte aikaan avoimen keskustelun, oli kiva”. Kehittämisehdotuksia ovat esimerkiksi: ”ei 

kannata ruveta hirveästi arvailemaan, vaan sanoa, että ottaa asiasta selvää; positiivinen 

asenteesi on erittäin hyvä, muutamassa kohdassa saattoi positiivinen kannustus viedä 

asiakkaalta mahdollisuuden puhua negatiivisista tunteistaan; rohkaisua enemmän, hyvien 

puolien korostamista”. 



 13

Teemat itse- ja vertaisarvioissa ovat samansuuntaisia, ja painotus molemmissa on omissa ja 

kaverin vahvuuksissa. Konkreettisia kehittämisehdotuksia on silti pystytty löytämään sekä 

pohtimaan asiakastapaamiseen ja sen haastavuuteen vaikuttavia tekijöitä. 

10.  Tavoitteena oman itsensä näköinen sosiaalityöntekijä 

Yhteenveto-kappaleen otsikko herättää kysymään, mitä piirteitä kuuluu opiskelijoiden 

tavoitteeseen olla asiakastapaamisessa oma itsensä, jota opiskelijat itsearvioissaan korostavat. 

Maininnat luonnollisesta omana itsenä olosta liittyvät opiskelijan oman persoonan käyttöön 

työvälineenä: omalla persoonalla ollaan mukana tilanteessa, pyritään yhteisymmärrykseen ja 

kerrotaan ja kysytään. Luonnollinen tilanteessa oleminen on opiskelijoiden arvioiden 

perusteella vaarantunut silloin, kun omista taidoista on epävarmuutta tai asiakastilanne ei suju 

suunnitelmien mukaisesti. Oman epävarmuuden ja kokemattomuuden sietäminen on 

haastavaa. Omana itsenä olo ei kuitenkaan yksin riitä kuvaamaan opiskelijoiden asettamia 

vaatimuksia onnistuneelle oman persoonan käytölle vuorovaikutuksen välineenä. 

Arvioinneissaan he peräänkuuluttavat rohkeutta ja uskallusta, hetkeen tarttumista, oman 

persoonan alttiiksi asettamista ja oman epävarmuuden ja tietämättömyyden esiin tuomista 

asiakastilanteessa.  Omaan persoonaan kuuluvat myös heikkoudet, joita tiedostamalla ne 

voivat esteiden sijaan toimia välineinä yhteisen ymmärryksen rakentamisessa asiakkaan 

kanssa. 

Videota katsoessa opiskelijat ovat ehkä todenneet tapaamisen menneen paremmin kuin mitä 

pelkän oman ensivaikutelman turvin oli ajatellut. Omasta työskentelystään opiskelijat löytävät 

nimittäin vahvuuksia runsain mitoin. Jännittäminen asiakastapaamisen aikana on opiskelijoita 

yhdistävä tunne, ja se on osalla vaikeuttanut omana itsenä oloa. Jännitys on kuitenkin 

lauennut tapaamisen kuluessa, ja ilmapiiriltään myönteiset tapaamiset ovat olleet 

enemmistönä. Tapaamisen positiivinen vire ja iloisuus ovat tulleet muutamalle jopa 

yllätyksenä. 

Vahvuuksina korostuu ei-kielellinen vuorovaikutus kuten katsekontakti ja ilmeillä 

eläytyminen. Asiakkaalle on onnistuttu viestimään empatiaa, läsnäoloa, keskittyvää kuuntelua 

ja ymmärtämistä. Luottamuksellisen ilmapiirin luominen on ollut ylimpänä tavoitteena, johon 
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opiskelijat ovat pyrkineet huomioimalla asiakkaan suhtautumisen tapaamiseen ja halun kertoa 

asioistaan ja asettaa itse omia rajojaan. Haasteena opiskelijat näkevät oman aktiivisuuden ja 

rohkeuden kasvattamisen, jotta tarttuminen asiakkaan esiin nostamiin, ehkä vaikeisiinkin 

asioihin onnistuisi. 
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