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Sosiaalityön opiskelijoiden puhetta asiakastyön taidoista –ryhmäkeskustelut 
diskurssianalyyttisessä tarkastelussa. 
 
Tässä artikkelissa esittelen ja kuvaan opiskelijoiden puhetta asiakastyön taidoista pro gradu tutkielmani 
johtopäätösten kautta. Tutkielmani tarkoituksena oli selvittää, miten opiskelijat sanallisesti käsittävät ja 
millaisia merkityksiä he antavat asiakastyön taidoille? Tutkimusaineistoni koostui Asiakastyön taidot –
opintojakson pienryhmäkeskusteluista keväältä 2005, ja tutkimusmetodini oli diskurssianalyyttinen.  
 
Viitekehyksenä tutkielmassani vaikutti konstruktionistinen ajattelutapa tiedon ja sosiaalisen toiminnan 
yhteenkuulumisesta. Lähtökohtana tutkielmassani olivat kielellisen kommunikaation kautta konstruoidut 
käsitykset todellisuudesta. Tutkimuksellinen lähestymistapani paikantaneekin tutkielmani osaksi 
postmodernia tutkimuskenttää, jossa tieto ja tutkimuksen tulokset nähdään perinteisestä poikkeavalla 
tavalla – kontekstiin sidonnaisina ja kieleen kiinnittyneinä. 
 
Teoreettisena kulmakivenä hyödynsin tutkielmassani Etienne Wengerin (1998) oppimisen sosiaalista 
teoriaa, jonka avulla sekä jäsensin että analysoin ryhmäkeskusteluissa tuotettua puhetta asiakastyön 
taidoista.  Nostin tutkimusaineistostani esiin kolme asiakastyön taitodiskurssia: kokemusdiskurssin, 
myötätuntodiskurssin ja arvodiskurssin. Näitä kolmea diskurssia pohdin ja peilasin suhteessa sekä 
teoreettiseen taitopuheeseen että Asiakastyön taidot -opintojakson sisältöihin ja tavoitteisiin. Tarkastelin 
myös sitä, miten diskurssit kommunikoivat opintojaksolla julkilausutun taitokäsityksen kanssa. 
 
Tutkielmani johtopäätökset osoittivat, että puhe asiakastyön taidoista sisältää sekä yleisesti sosiaalityön 
taitokeskusteluun liitettäviä aineksia, mutta myös runsaasti henkilökohtaisia elementtejä. 
 
Avainsanat: Asiakastyön -taidot, sosiaalinen konstruktionismi, diskurssit. 
 
TAUSTAA 
 
Sosiaalityön asema ja paikka nähdään yhteiskunnassa usein edelleen ristiriitaisena – jolloin myös 
sosiaalityöntekijöiltä edellytettävistä ja odotettavista taidoista voidaan olla montaa mieltä.  
Asiakastyötä tehdessään sosiaalityöntekijä kohtaa jatkuvasti kysymyksiä ja tilanteita, joihin on harvoin 
olemassa yhtä oikeaa ratkaisua tai toimintatapaa. Näkemykseni mukaan sosiaalityöntekijäksi kasvun 
ensivaiheista alkava oman toiminnan ja ajattelun, sekä vallitsevien käytäntöjen pohtiminen ja 
kyseenalaistaminen ovat merkittäviä avaintekijöitä matkalla sosiaalityön osaajaksi. Kuten myös 
sosiaalityön professori Synnöve Karvinen-Niinikoski (2003) korostaa, on ammatillis-tieteellisen tiedon, 
käytännön kokemuksen ja omakohtaisten tunne- ja kasvuprosessien vuoropuhelu ammattiin kasvussa 
ensiarvoisen tärkeää.  

Tutkielmani tavoitteena oli selvittää, miten sosiaalityön opiskelijat puhuvat asiakastyön taidoista 
ryhmissä, ja miten he tekevät asiakastyön taitoja ymmärrettäväksi kielenkäytöllään. Tarkoituksenani oli 
myös kuvata ja analysoida opiskelijoiden puhetta osana sosiaalisiin käytäntöihin osallistumista. 
Tutkimustehtäväni lähtökohtana oli kielen kautta syntyvä kuva todellisuudesta, jossa diskurssit edustavat 
todellisuuden erilaisia versioita. Tutkielmassani pyrin erilaisten tulkintojen hahmottamiseen ja esiin 
nostamiseen varsinaisen tiedon ja totuuksien etsimisen sijasta. Tutkimusaineistoa tarkastelin yhtenä 
kokonaisuutena, jossa kokemus ja ymmärtäminen syntyvät osana kommunikaatiota ja puhekäytäntöihin 
osallistumista.   

Tutkielmani pääkysymys oli:  
 

Miten opiskelijat sanallisesti käsittävät ja millaisia merkityksiä he antavat asiakastyön 
taidoille? 

 
Kevään 2005 Asiakastyön taidot -opintojakso oli monessakin mielessä uutta luova ja kokeileva – 
toteutettiinhan sosiaalityön asiakastyön taitojen opetusta ensimmäistä kertaa Suomessa aidossa 
sosiaalityön toimintaympäristössä. Hankkeessa mukana oleminen opiskelijan, opiskelija-assistentin ja 
opinnäytetyöntekijän roolissa, tarjosi minulle näköalapaikan sosiaalityön käytännön opetuksen ja 
tutkimuksen maailmaan. Toivon, että tutkielmani tarjoaa näkökulmia ja elementtejä sosiaalityön 
käytännön opetuksen, erityisesti asiakastyön taitojen opettamisen kehittämiseen. 



 
TUTKIELMAN TEKEMINEN 
 
Tutkielmani kohdejoukkona olivat keväällä 2005 järjestetylle Asiakastyön taidot -opintojaksolle 
osallistuneet opiskelijat – itse suoritin opintojakson yhteydessä syventävien opintojen harjoittelua ja 
toimin opintojaksolla opiskelija-assistenttina. Opintojaksolle osallistui 17 (naisia 16, miehiä 1) 
sosiaalityön 1.–4. vuosikurssin opiskelijaa, joista suurin osa oli toisen vuosikurssin opiskelijoita. 
Opintojaksolle osallistuneista opiskelijoista yhdellä oli työkokemusta sosiaalityöstä yhden 
kesälomasijaisuuden verran. Muut opintojaksolle osallistuneet opiskelijat eivät olleet aikaisemmin 
tehneet sosiaalityötä.  

 
Varsinainen tutkimusaineisto koostui Asiakastyön taidot -opintojakson aikana nauhoittamistani ja auki 
litteroimistani käytännönopettajan vetämistä pienryhmäkeskusteluista. Pienryhmät muodostettiin 
sattumanvaraisesti. Kolmesta pienryhmästä kahdessa oli kuusi opiskelijaa ja yhdessä viisi. Ryhmät 
kokoontuivat opintojakson aikana kolme kertaa, yksi kokoontuminen kesti 3 x 45 minuuttia. Opiskelijat 
esittelivät ryhmissä omat asiakastapauksensa oppimistehtävän kautta.  
 
Ennen oman asiakastilanteensa esittelyä, opiskelija oli tavannut asiakkaansa, dokumentoinut 
tapaamisen sekä katsonut tapaamisessa kuvatun videon, jonka yhteydessä opiskelija oli täyttänyt 
itsearviointilomakkeen ja pohtinut muun muassa omia tunteitaan, vuorovaikutustaitojaan ja vahvuuksiaan 
(kykyjä, taitoja, ominaisuuksia) asiakastilanteessa. Ryhmiin valmistavan oppimistehtävän kysymyksissä 
opiskelijaa pyydettiin pohtimaan ja kirjaamaan ylös asiakkaan kanssa sovittuja työskentelyn tavoitteita, 
omia ammatillisia tavoitteita, näkemyksiä asiakkaan voimavaroista ja elämäntilanteeseen liittyvistä 
riskeistä sekä arvioimaan ammatillista huolta asiakkaan tilanteesta. Opiskelijaa pyydettiin myös 
pohtimaan millaista ammatillista osaamista tilanne hänen mielestään vaati, millainen kokemus 
vuorovaikutuksesta jäi, sekä mikä oli oman itsen ja aikaisempien kokemusten vaikutus 
asiakassuhteessa. Käytännön opettajat osallistuivat keskusteluun muun muassa tarkentavia - ja 
lisäkysymyksiä esittämällä, tuomalla uusia näkökulmia keskusteluun sekä kommentoimalla lyhyesti 
opiskelijan toimintaa asiakastilanteessa.  
 
Osallistuin itse jokaiseen pienryhmätapaamiseen, sillä ajatukseni oli, että niin pystyisin paremmin 
tutkimaan ja analysoimaan ryhmissä käytyä keskustelua. Oletan ettei läsnäoloni vaikuttanut ryhmissä 
tuotettuun puheeseen ratkaisevasti. Olin osallistunut opintojakson työpajoihin ja tutustunut opintojakson 
aikana myös niihin opiskelijoihin, joita en tuntenut entuudestaan. Tutkimukseni kannalta merkityksellistä 
aineistoa kertyi noin 120 sivua. Opiskelija-assistentin roolissa koin olevani ikään kuin etuoikeutettu 
tarkastelemaan toimintaa ja tekemään tutkimusta sisäpiiriin kuuluvan opiskelijan ja ulkopuolisen tutkijan 
aseman välimaastosta.  
 
TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELUA 
 
Kuten sosiaalisessa konstruktionismissa ja Wengerin (1998) hahmotelmissa tähdennetään, käytännön 
merkitykset syntyvät ja rakennetaan neuvotteluiden kautta. Neuvottelut puolestaan edellyttävät 
sosiaalisiin käytäntöihin osallistumista, joissa ajattelua ja yhteisöllistä olemista tehdään näkyväksi ja 
ymmärrettäväksi luomalla ja rakentamalla asioille merkityksiä ja tulkintoja. (Mt., 51–64.)   
 
Aineiston taitopuhe sisälsi läpi linjan vahvana puheen auttamisen halusta. En nostanut auttamispuhetta 
omaksi diskurssikseen, sillä auttaminen profiloituu itsestään selväksi osaksi sosiaalityön asiakastyötä. 
Esimerkiksi Antti Särkelä (2001) puhuu sosiaalityöstä vahvasti auttamistyönä. Sosiaalialan 
ammattinimikkeisiin on sisään kirjoitettuna lupaus auttamisesta. Ja jo eettinen vastuu edellyttää, että 
sosiaalityöntekijä pystyy hankalissakin tilanteissa luomaan asiakkaaseen auttamista suosivan suhteen. 
(Mt., 28.) Sijoitan analyysissani auttamisdiskurssin esiin nostamieni diskurssien sisään, asettamatta sitä 
kuitenkaan hierarkkisesti millään tavalla vähemmän merkittäväksi. Vaikka osasin odottaa vahvaa 
auttamispuhetta, yllätyin silti siitä, miten selvästi voimakas halu auttaa asiakasta näkyi asiakastyön 
taitopuheessa.  

Ensimmäisissä pienryhmätapaamisissa opiskelijat puhuivat asiakastyön taidoista tulevaisuuden muistelu 
-tehtävän kautta. Huoli tiedon puutteesta ja siitä osaisivatko he olla oikeasti avuksi ja hyödyksi 
asiakkaalle, nousi keskeisenä esiin opiskelijoiden pohdinnoissa. Myöhemmin, asiakkaan tavattuaan 
opiskelijat olivat jopa pettyneitä, jos asiakas olikin niin sanottu ”simppelitapaus”. Opiskelijat saattoivat 
nähdä asiakkaan tarvitsevan vain taloudellista tukea ja kokivat, ettei tällaisten asiakkaiden kanssa 



päässyt tekemään varsinaista sosiaalityötä ja auttamaan asiakasta. Auttaminen näyttäytyy puheessa 
hyvin konkreettisena.  

[opiskelija] -- ja mä itse odotin tapaamiselta hirveesti sitä, et olisin voinu olla avuksi ja 
auttaa eksynyttä nuorta poikaa täällä työmarkkinoiden koukeroissa, mutta loppujen lopuksi 
se että tunsin itseni aika turhaksi siinä, että kun hän oli itse lähteny omatoimisesti niitä 
asioita selvittämään ja tuntu siltä et niistä asioista kysyminen on vähän turhanpäivästä. Jos 
hän on itse alkanu selvittää työ- ja opiskelujuttujaan ja muita, niin se mun puuttuminen ois 
ollu turhaa.. 

 
 
Toisaalta opiskelijat kuitenkin löysivät konkreettisten asioiden hoitamisessa avustamisen sijaan 
mahdollisuuden auttaa ja tukea asiakasta myös toisella tavalla. Seuraavassa opiskelija tarttuu 
kysymykseen asiakkaan jaksamisesta. 

 
[opiskelija] Mä olin ikään kuin valmistautunu tähän tapaamiseen, et se on tämmönen 
tyyppi, et se on ihan hukassa itsensä kanssa eikä tiedä mihin haluaa, että mä oon niinku 
joku opinto-ohjaaja siinä, et ei se ois peruskouluakaan suorittanu, ja sit kun hän olikin, et 
kun lähdin viemään sitä tapaamista siitä näkökulmasta, että hän ei varmaan tiedä niin olin 
hirveen yllättyny että, ai, haluat sitä ja ai, oot soitellu jo kouluihin ja ottanu selvää kaikki 
asuntoasiat ja kaikki.. -- muistaakseni sit sanoin et voidaan ens kerralla jutella myös hänen 
omasta jaksamisestaan ja siihen liittyvistä asioista.. 
 

 
Opiskelijat pohtivat puheessaan sosiaalityöntekijän roolia ja osaamisen rajoja asiakkaan kohtaamisessa. 
Ryhmissä pohdittiin muun muassa minkälaiset asiat kuuluvat sosiaalityöntekijälle, ja mitä 
sosiaalityöntekijän ylipäätään pitää osata ja hallita. Seuraavassa katkelmassa opiskelija pohtii, miten 
”syvältä” sosiaalityöntekijän tulee asiakkaan ongelmia lähteä kaivamaan. Katkelmaa on edeltänyt 
käytännön opettajan kysymys siitä, olisiko opiskelijoista vielä kiva tavata asiakkaita. Ensimmäisessä 
puheenvuorossa opiskelija vertaa sosiaalityöntekijän työtä terapiatyöhön, jossa luottamus syntyy 
useiden tapaamisten aikana. Toisaalta tuskin sosiaalityössäkään asiakkaat kertovat täysin avoimesti 
elämästään ja asioistaan yhden tai kahden tapaamisen jälkeen, vaan luottamus syntyy nimenomaan 
vähitellen. Kuten Antti Särkelä (2001) osuvasti toteaa, luottamuksellinen työskentelysuhde ei ole 
itsestään selvä lähtökohta vaan hyvän työskentelyn tulos (mt., 34). 

 
[opiskelija1] Et voihan olla et puhuis jos tapais monta kertaa, mut onko sosiaalityöntekijän 
tehtävä sellainen terapiatarkoituksessa tapaaminen, et tavataan monta kertaa, opi luottamaan 
minuun ja puhu minulle asioistasi.. Että jos ne ei oma-aloteisesti tuu.. 
[opiskelija2] Hirveen vaikee todella kyllä miettiä et ku on niin monia asioita, et mikä mun rooli 
on.. 

 
Aineiston tarkastelun keskiössä kiinnitin erityistä huomiota opiskelijoiden omiin kokemuksiin ja oletuksiin, 
sekä niiden kautta syntyneisiin (mieli)kuviin sosiaalityöstä. Tätä mielikuvien, ennakkoluulojen ja 
odotusten sävyttämää puhetta lähdin tarkastelemaan rinnan sen puheen kanssa, miten opiskelijat 
tuottivat puhetta taidoista tavattuaan oman asiakkaansa. Koska ryhmät kokoontuivat kukin vain kolme 
kertaa, puhe odotuksista ja ennakkoluuloista kulki rinnan ja lomittain asiakastapaamiskokemusten 
kanssa. Opiskelijat toivat pienryhmissä esiin ennakkoluulojaan sosiaalitoimiston asiakkaita kohtaan – 
ennakkoluulot lausuttiin ääneen kuitenkin vasta sitten, kun ne olivat osoittautuneet virheellisiksi. 
Opiskelijat olivat puhuneet ennakkokäsityksistään ja odotuksistaan keskenään ryhmien ulkopuolella. 

 
[opiskelija1] – puhuttiin, että minkälainen entinen päihteidenkäyttäjä voi olla.. et se on 
semmonen pikkunilkki, jolla ei oo hampaita -- Ja sit mä sanoin et entä jos se oikeesti onki 
sellanen selviytyjä joka on oikeesti saanu kaikki asiansa kuntoon.. Et luodaan tommosta 
kuvaa just etukäteen -- niin oli varmaan tosi yllätys et se olikin asiallinen ja siisti ja tosi 
selviytyjä. 
[opiskelija2] Niin ei ois osannu kuvitellakaan et, ku sillä oli käsittääkseni aika pitkä 
huumeidenkäyttö takana niin ei sitä ois mistään voinu arvata.. 
[opiskelija1] Se on muuten aika hauska et meillä on lähes kaikilla tämmöset kauhukuvat, sit 
käveli sisään kaikilla tämmöset reippaat nuoret miehet.. 
 

Kokemusdiskurssi 



Taitopuhe näyttäytyi aineistossa monin paikoin puheena kokemattomuudesta ja kokemuksesta. 
Kokemus liitettiin niin yksittäisistä tilanteista selviämiseen ja asioiden hallintaan, kuin myös laajemmaksi 
ymmärrykseksi ja varmuudeksi asiakastyössä. Kokemusdiskurssi rakentui sosiaalityöntekijän iän, 
sukupuolen, olemuksen ja tietämisen ja osaamisen ”pakon” ympärillä käydyistä keskusteluista. 
Opiskelijat nostivat työntekijän kokemuksen ja iän keskeisiksi ja vaikuttaviksi tekijöiksi asiakkaan ja 
sosiaalityöntekijän kohtaamisessa. Opiskelijat ilmaisivat, että omaa ikää lähellä olevan asiakkaan 
tilannetta pystyi ymmärtämään, ja siihen pystyi samaistumaan suhteellisen hyvin.  
 
Opiskelijat pohtivat ammatillisuuden ja kaverillisuuden rajaa puheessaan useaan otteeseen ja yhdistivät 
rentouden ikäkysymykseen. Kuinka rento sosiaalityöntekijä voi olla menettämättä silti ammatillisuuttaan? 
Tiedosta ja tietämättömyydestä puhuttiin paljon etenkin ensimmäisissä ryhmätapaamisissa. Keskustelua 
aiheesta käytiin pitkälle tulevaisuuden muistelu -tehtävän kautta. Opiskelijoiden keskusteluissa kulki 
kuitenkin läpi linjan tarve tietää asioista enemmän. Opiskelijat toivoivat ja pitivät tärkeänä sitä, että 
pystyisivät asiakastilanteessa vastaamaan asiakkaan esittämiin kysymyksiin.   

 
[opiskelija] Et pitää sen olla kuitenki sillai luonteva että se ei oo semmonen että mun pitää 
antaa vastaukset että tee näin näin ja näin niin elämäs on järjestyksessä, mut  ei se 
jotenkin voi mennä niinkään et mä en tiedä yhteenkään kysymykseen  vastausta, et 
kyllähän mun jotenki pitää tässä ajassa oppia ymmärtämään et mikä on työmarkkinatuki ja 
sit jos se saa toimeentulotukea niin mitä sille sit tapahtuu ja että jos ne on sillä ne 
päällimmäiset asiat, niin en mä voi istuu siellä nelkytviis minuuttia et mä oon tosi 
empaattinen mut et.. 

 
Hannele Forsberg (2002) on tutkinut sosiaalityön opiskelijoiden käytännön opiskelun prosesseja niihin 
liitettävien tunteiden näkökulmasta Forsbergin mukaan vasta-alkajan identiteettiin liitetään usein 
epävarmuuden tunteita, jotka kuuluvat välttämättä oppijan rooliin. Forsberg korostaa, että kyse on 
monien jakamasta kokemuksesta, joka itsessään kuuluu aloittelijan osaan. (Forsberg 2002, 299.) Myös 
Forsberg paikantaa tutkimuksessaan opiskelijoiden puheesta nuoruuden ja ikäkysymysten ympärille 
kietoutuvan kokemattomuuspuheen. Forsberg käyttää osuvaa ilmaisua kokemattomuuden kipu, jolla hän 
tarkoittaa tilanteita, joissa opiskelijoiden nuoruus nousee häiritseväksi tekijäksi ja kokemuksen 
mukanaan tuomaa uskottavuutta kaivataan ennen kaikkea suhteessa asiakkaisiin (mt., 300).  
 
Myötätuntodiskurssi 
Taitopuhetta paikantui myös odotusten, kokemusten ja vastuun sekä ymmärryksen ympärille. Opiskelijat 
asettivat itsensä asiakkaan asemaan ja ottivat vahvasti kantaa siihen, miten he itse tilanteen kokisivat ja 
millaista kohtelua sosiaalityöntekijältä he itse odottaisivat. Asiakkaan kokonaisvaltainen 
vastaanottaminen nousi keskusteluissa tärkeäksi taidoksi. Tärkeäksi opiskelijat nostivat myös sen, että 
tapaamisessa päästään kiinni ”asian ytimeen”.  
Asiakkaan ymmärtäminen on keskeistä psykososiaalisessa työorientaatiossa. Sosiaalityöntekijä 
ymmärtää asiakasta osin omien kokemustensa kautta, mikä edellyttää, että omat kokemukset on 
työstetty auki. Näin niitä voi käyttää välineenä toisen ihmisen ymmärtämisessä laajemmin. (Granfelt 
1993, 212.) Seuraavissa katkelmissa näkyy opiskelijoiden ajatuksia sosiaalityöntekijän vastuusta 
asiakkaasta ja asiakastilanteen kulusta ja taitoja, joita sosiaalityöntekijä työssään tarvitsee. 

 
 
[opiskelija] Pettymyksen ja turhautumisen vastaanottamista ja sit toisaalta asiakkaan 
kuuntelemista ja sen että kun hän toi vahvastikin näkemyksiään esille, niin ei niin et mä 
jotenki niitä mitätöisin tai yrittäisin vähätellä vaan silleen et mä kysyn niistä vähän tarkemmin, 
et asiakas alkais itsekin miettiä--- 
 
[opiskelija] Tilannetajua, et pystyy tarttumaan, et siitä puhetulvasta saa kiinni niistä asioista, 
jotka on oikeesti merkittäviä ja olennaisia. Et voi olla et menee paljon aikaa sellaseen turhan 
jankkaamiseen et päästäis niihin asioihin, mitkä on tärkeitä.. 

 
[opiskelija] Et osaa kohdata, et ku joku kertoo vaikka omasta masennuksestaan niin osaa 
vastata siihen sillai oikein, jotenkin reagoida.. et ehkä se kertoo siks et vois auttaa. 

 
 
Arvodiskurssi 
Myös arvopuheessa peilautuivat usein opiskelijoiden omat odotukset ja usein puhe arvoista rakentuikin 
kiinteästi opiskelijoiden omiin odotuksiin kiinnittyneenä. Kunnioituksen, tasa-arvon sekä asiakkaan ja 
työntekijän mahdollisesti eriävienkin tavoitteiden pohtiminen rakensivat arvodiskurssia. Opiskelijat 



näkivät esimerkiksi sosiaalityöntekijän perehtymisen asiakkaan tilanteeseen ennen tapaamista 
arvostuksen osoituksena ja ikään kuin itsestäänselvyytenä. Hannu Piiroinen (2005) on tutkinut 
suomalaisten sosiaalityöntekijöiden tulkintoja 1990-luvun sosiaalityöstä. Valtaosa tutkimukseen 
osallistuneista sosiaalityöntekijöistä lähti sosiaalityön ymmärryksessään liikkeelle siitä, että sosiaalityö on 
asiakas- ja palvelutyötä, jossa omaa ammatillista toimijuutta rakennetaan suhteessa asiakkaisiin. (Mt., 
95.) Asiakassuhdekeskustelun yhteydessä sosiaalityöntekijöiden ammattitaidosta puhuminen ja sen 
jäsentely liittyi sosiaalityöntekijöiden kirjoituksissa vuorovaikutustilanteista selviytymiseen – miten 
sosiaalityöntekijät oman työnsä asiantuntijoina voivat selvitä kunnialla erilaisten asiakkaiden 
kasvokkaisesta kohtaamisesta. Sosiaalityöntekijöillä oli tavoitteena selvitä tilanteista ilman että he 
menettävät professionaalisen uskottavuutensa asiakkaiden edessä. (Mt., 101–102.) 
 
Ilmari Rostilan mukaan henkilökohtaiset arvot saavat näkyä, mutta ne eivät saa tehdä sosiaalityöntekijää 
yksisilmäiseksi. Henkilökohtaisen ja ammattiin liittyvien arvojen yhteensovittaminen on jokaisen 
sosiaalityöntekijän elinikäinen haaste. (Rostila 2001, 30.) Sosiaalityön opiskelija kohtaa ensimmäiset 
arvoristiriidat ja aloittaa niiden käsittelyn käytännön opetuksen yhteydessä. Rostila esittää, että 
sosiaalityön koulutuksen tulisikin sisältää runsaasti erilaisia arvojen selventämiseen tarkoitettuja rooli- ja 
muita harjoituksia. Sosiaalityön opiskelijan on tärkeää muun muassa pohtia mitä arvoja omien tunteiden, 
asenteiden ja käyttäytymisen takana vaikuttaa. (Rostila 2001, 34.) Yhdyn Rostilan esittämään 
näkemykseen täysin. 
 
 
POHDINTA 
 
 
Kukin pienryhmä itsessään muodosti oman käytännön yhteisönsä, joskin myös kaikki opintojakson 
opiskelijat muodostivat yhdessä oman yhteisönsä, sosiaalitoimen organisaation yhteisön sisällä.  – 
Jaettu yhteisyys muodostui asiakastyön taitojen oppimisen ympärille. Pienryhmäkeskusteluissa 
kokemuksia asiakastapaamisista jaettiin toisten opiskelijoiden kanssa ja asiakastyön taidoille luotiin ja 
etsittiin merkityksiä yhdessä.   
 
 
Pienryhmät olivat opintojaksolla vain yksi taitopuheen tuottamisen areena. Taitokeskustelua käytiin läpi 
myös opintojakson seminaareissa ja työpajoissa. Tämän lisäksi opiskelijat kävivät keskustelua 
asiakastyön taidoista tavatessaan henkilökohtaisesti käytännön opettajaa, sekä asiakastilanteeseen 
valmistautuessaan, että asiakastilanteen purussa. Pienryhmissä taitopuhe painottui ja suuntautui ryhmiin 
liittyvän oppimistehtävän ja ryhmissä käytyjen harjoitusten pohjalta. Pienryhmäkeskusteluissa 
taitopuheessa eivät näy tai tule esiin kaikki taitopuheen ”lajit”. Niistä kuitenkin keskusteltiin ja niitä 
pohdittiin opintojaksolla muissa yhteyksissä. 
 
Ensimmäisiä asiakaskontaktejaan läpikäyville opiskelijoille toisten opiskelijoiden asiakastapaamisista 
kuuleminen avaa konkreettisella tasolla sitä, millaisia asioita sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 
tapaamisessa ylipäätään voi tulla eteen ja millaisista asioista tapaamisissa mahdollisesti keskustellaan. 
Pienryhmissä puheen saattoikin odottaa keskittyvän ja rakentuvan asiakkaiden tilanteista 
keskustelemisen ympärille. 
Sosiaalityön opiskelijoiden puheeseen asiakastyöstä ja taidoista liittyy varmasti sosiaalisia odotuksia ja 
jopa ulkoisia ja sisäisiä paineita. Esimerkiksi yleiset ideaalit sosiaalityöntekijästä kattavat usein 
auttamisen halun ja aidon empaattisuuden. Sosiaalityöhön ja sosiaalityöntekijän rooliin liittyy myös 
laillisen virkamiesaseman kautta tulevia velvoitteita. Nämä usealta suunnalta tulevat odotukset ja 
velvoitteet ohjaavat osaltaan opiskelijoiden puhetta asiakastyön taidoista.  
 
Sosiaalityön asiakastyön taidot eivät ole yksiselitteisesti tulkittavia tai ymmärrettäviä, niin kuin ei ole 
sosiaalityökään. Käytännön kytkeminen opetukseen opintojen alusta alkaen auttanee kytkemään ja 
ymmärtämään teoriaopintojen merkityksen käytännön työhön entistä paremmin. Teorioiden soveltamisen 
kautta käytäntö voisi muodostua jopa koko oppimisen ytimeksi. 
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