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Tiivistelmä 

Julkaisu kuvaa sosiaalityön opetus- ja tutkimusyksikön Praksiksen käytän-
nön opetusta ja käytännön opetuksen tutkimusta. Praksiksessa toteutuu 
monivuotinen haave siirtää yliopisto-opetusta julkisen sektorin asiakastyön 
ympäristöön. Praksiksen toiminta on alkanut Helsingin sosiaaliviraston 
läntisellä sosiaaliasemalla Haagassa vuonna 2005. Hankkeen kumppa-
neina ovat Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, Helsingin yliopiston yh-
teiskuntapolitiikan laitos ja Heikki Waris -instituutti, joka on nykyisin 
osa Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskusta. Julkaisu keskittyy 
hankkeen alkuvuosiin 2005–2007.

Praksiksen toiminnassa yhdistyy aikuissosiaalityön käytännön ope-
tus, tutkimus, asiakastyö ja kehittäminen. Oppiminen, tiedontuotanto ja 
käytännön asiakastyö hyödyntävät toisiaan tuottaen oppimisen tapoja ja 
sosiaalityötä koskevia jäsennyksiä ja uutta tietämystä. Opetusmateriaalin 
suunnittelussa on käytetty rinnakkain sosiaaliasemalla asiakastyöstä tehtyjä 
jäsennyksiä ja sosiaalityötä koskevaa teoreettista tietoa. Opetusmateriaalia 
on käytetty sosiaaliasemalla uusien sosiaalityöntekijöiden perehdytyksessä 
sekä toiminnan kehittämisessä.

Helsingin yliopiston sosiaalityön opintoihin kuuluva käytännön ope-
tuksen jakso ”Asiakastyön taidot” järjestetään vuosittain Praksiksessa. 
Praksis-hankkeen kehittäjä-sosiaalityöntekijät ja yliopisto-opettaja toi-
mivat opintojakson käytännön opettajina. Opintojaksolla opiskellaan 
asiakkaan kohtaamista ja haastattelua, sosiaalityön suunnitelmallista 
työprosessia, tilannearviotyöskentelyä ja dokumentointia aikuissosiaali-
työn toimintaympäristössä. Viitekehyksenä painotetaan yksilökohtaista 
psykososiaalista työtä. 

Opiskelijaa ohjataan reflektoimaan asiakastyötä ja paikantamaan 
omaa kehitystään monimuotoisten opetusmenetelmien avulla. Opetus 
etenee asiakastyön prosessin mukaisina oppimistehtävinä, työpaja- ja 
pienryhmätyöskentelynä, yksilöohjauksena sekä itse- ja vertaisarviointi-
na. Opetuksessa käytetään myös videointia. Oppimisen taustateorioina 
ovat konstruktivistinen oppimisnäkemys, situationaalisuus ja kriittinen 
reflektio.

Praksiksessa toteutetun oppimisen tutkimuksen tarkoituksena on ollut 
käytännön opetuksen kehittäminen. Lisäksi on haluttu tutkia millaisia 
vaikutuksia opetustavoilla ja aidossa asiakastyössä toteutetulla opetuksella 
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on opiskelijoiden oppimiseen. Aineistona on käytetty vuoden 2005 opin-
tojakson opiskelijoiden oppimispäiväkirjoja. Teoreettisena viitekehyksenä 
toimi Etienne Wengerin (1998) sosiaalisen oppimisen teoria. Oppimista 
tarkasteltiin neuvotteluna asiakastyön taitojen merkityksistä. Tuloksissa 
korostui käytäntöyhteisön arkeen osallistumisen merkitys sekä opiskeli-
joiden pyrkimys tavoittaa sosiaalityössä tarvittavaa osaamista ja ideaale-
ja toimintatapoja oman asiakastyönsä kautta. Opiskelijat muodostivat 
opintojakson aikana oman yhteisönsä ja heidän oppimistaan luonnehti 
parhaiten keskinäinen sitoutuminen ja yhteinen ponnistelu. Tärkeänä 
nousivat esiin sellaiset oppimistehtävät, jotka tukevat identiteettityötä ja 
joissa oman kokemuksen jäsennys, toisten antama palaute ja tuki sekä 
peilaus yleisempiin keskusteluihin vuorottelevat.

Opintojakson aikana kerätään runsaasti opiskelijapalautetta. Opiske-
lijoiden arvioinnit opintojaksoista vuosilta 2005–2007 olivat kiitettäviä ja 
osin erinomaisia. Palautteet kertovat, että sosiaalityön asiakkaita ja sosiaa-
lityötä koskevat käsitykset muuttuivat positiivisemmiksi. Opiskelijoiden 
mielessä asiakkaat muuttuivat inhimillisemmiksi ja opiskelijat huomasi-
vat, miten monenlaisia ihmisiä ja elämäntilanteita sosiaalityöntekijä voi 
kohdata. Sosiaalityöntekijän identiteetti konkretisoitui ja sen pohdinta 
sai uutta syvyyttä.

Asiasanat: Sosiaalityö, asiakastyö, asiakastyön taidot, käytännön opetus, 
käytännön opettajat, opiskelijat, yliopisto-opetus, Etienne Wenger, sosi-
aalisen oppimisen teoria, sosiaaliasema, sosiaalitoimisto, aikuissosiaalityö, 
opetusmenetelmät, Helsingin sosiaalivirasto, Helsingin yliopisto
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Sammanfattning 

Publikationen beskriver den praktiska undervisningen och forskningen 
i praktisk undervisning som pågår i Praksis, undervisnings- och forsk-
ningsenheten för socialt arbete. I Praksis förverkligas en mångårig dröm 
om att flytta ut universitetsundervisningen till den miljö där kundarbetet 
i den offentliga sektorn utförs. Praksis verksamhet inleddes på Helsing-
fors socialverks västra socialbyrå år 2005. Samarbetspartner i projektet är 
Helsingfors stads socialverk, samhällspolitiska institutionen vid Helsing-
fors universitet och Heikki Waris-institutet som numera är en del av det 
finska kompetenscentret inom det sociala området i huvudstadsregionen. 
Publikationen gäller projektets första år 2005–2007.

Praksis verksamhet består av praktisk undervisning inom socialarbete 
med vuxna, forskning, kundarbete och utveckling. Inlärningen, informa-
tionsframställningen och det praktiska kundarbetet drar nytta av varandra. 
De producerar analyser av inlärningssätt och socialarbete samt ny kunskap. 
Vid planeringen av undervisningsmaterialet har man använt analyser av 
kundarbete som gjorts på socialbyrån jämsides med teoretisk information 
om socialarbete. Undervisningsmaterialet har använts på socialbyrån vid 
inskolning av nya socialarbetare samt för att utveckla verksamheten.

I Praksis ordnas årligen en period med praktisk undervisning, ”Fär-
digheter för kundarbete”, som hör till studierna i socialt arbete vid Hel-
singfors universitet. Socialarbetarna som utvecklar Praksis-projektet och 
en universitetslärare står för den praktiska undervisningen under denna 
studieperiod. Under studieperioden tränar sig studerandena i att möta och 
intervjua kunder, och de bekantar sig med den systematiska arbetsprocessen 
inom socialarbete samt med situationsbedömning och dokumentering i 
verksamhetsmiljön för socialarbete med vuxna. Som referensram betonas 
individuellt psykosocialt arbete.

Studerande vägleds i att reflektera över kundarbetet och lokalisera sin 
egen utveckling med hjälp av mångsidiga undervisningsmetoder. Under-
visningen består av inlärningsuppgifter som följer processen i kundarbetet, 
arbete i verkstäder och små grupper, individuell handledning samt själv-
evaluering och utvärdering mellan studerandena. Även videoinspelningar 
används i undervisningen. Bakgrundsteorierna för inlärningen är en kon-
struktivistisk inlärningssyn, situationsbundenhet och kritisk reflektion.
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Syftet med den undersökning om inlärning som har utförts i Praksis 
har varit att utveckla den praktiska undervisningen. Därutöver har man 
velat undersöka hur undervisningsmetoderna och undervisning som ges 
i anslutning till det verkliga kundarbetet har inverkat på studerandenas 
inlärning. Som material användes inlärningsdagböcker som studerandena 
förde under studieperioden år 2005. Som teoretisk referensram tillämpades 
Etienne Wengers (1998) teori om social inlärning. Inlärningen betrak-
tades som en förhandling om betydelserna av färdigheter i kundarbete. 
I resultaten betonades vikten av att delta i den praktiska gemenskapens 
vardag samt studerandenas strävan att genom det egna klientarbetet ägna 
sig kunskaper som behövs i socialarbete och hitta idealiska handlingssätt. 
Under studieperioden bildade studerandena en sammanhållen grupp och 
deras inlärning karaktäriserades bäst av gemensamt engagemang och 
gemensamma ansträngningar. De inlärningsuppgifter som ansågs som 
viktiga var sådana som stöder identitetsarbetet och där analysen av den 
egna erfarenheten varvas med feedback och stöd från de andra samt med 
återkoppling till mera allmänna diskussioner. 

Under studieperioderna samlar man in rikligt med respons från stu-
derandena. Studieperioderna under åren 2005–2007 fick ett berömligt 
och delvis utmärkt betyg av studerandena. Enligt responsen studerandenas 
uppfattningar om socialarbetets kunder och socialarbetet utvecklades i 
positiv riktning. Studerandena fick en mera mänsklig bild av kunderna 
och de insåg hur olika slags människor och livssituationer en socialarbetare 
kan möta. Professional identitet fick konkretare form och kunde begrundas 
på ett djupare plan.

Ämnesord: Socialarbete, kundarbete, färdigheter i kundarbete, praktisk 
undervisning, lärare i praktisk undervisning, studerande, universitetsun-
dervisning, Etienne Wenger, teori om social inlärning, socialbyrå, soci-
alarbete med vuxna, undervisningsmetoder, Socialverket i Helsingfors, 
Helsingfors universitet
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Abstract 

The publication describes the practice teaching and the learning research 
done at Praksis, Unit for Social Work Education and Research in Helsinki, 
Finland. Praksis realises the long standing dream of passing university 
teaching to public sector social work environment. Praksis began its 
operation in the Helsinki Social Services Department’s Western Social 
Service Centre in 2005. It is a joint project between the Helsinki City Social 
Services Department, the Department of Social Policy at the University 
of Helsinki and the Heikki Waris Institute, which is now a part of the 
Centre of Expertise on Social Welfare in Helsinki Metropolitan Area. The 
publication concentrates on the first years of the project, 2005-2007.

Praksis combines social work practice learning, client work with adults, 
research and developmental processes. Learning, knowledge production 
and practical social work advance each other and produce new ways of 
learning and knowledge as well as analyses on social work. Analyses made 
on client work at social office and theoretical knowledge concerning social 
work have been used together in planning the teaching material. The 
material has been used at social office in training new social workers and 
in developing processes.

The practice teaching period ”Client work skills”, which is a part of the 
Social Work studies at the University of Helsinki, is annually organised at 
Praksis. The social workers and university instructor in the Praksis project 
are the practice teachers of the course. During the course, students learn 
basic elements of social work with adults, interaction skills, social work 
assessment and methods of documentation in authentic context. Individual 
psychosocial work is emphasised as a framework. 

The students are directed to reflect client work and to locate their own 
development with the aid of different teaching methods. Teaching proceeds 
as learning tasks, workshops and small group work, individual guidance 
as well as self-assessment and peer evaluation, which are in accordance 
with the client work process. Video taping of client work is also used in 
teaching. The background theories for learning are constructive learning, 
situationality and critical reflection.

The purpose of the learning research done at Praksis has been to develop 
practice teaching. In addition to this, we have wanted to find out what 
kinds of effects teaching methods and teaching in a real life setting in a 
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social office have on the students’ learning. The learning diaries of students 
in the 2005 course have been used as material for the research. Etienne 
Wenger’s (1998) social theory of learning has been used as theoretical 
framework. Learning was examined as a negotiation on the significance of 
social work skills. The results emphasised the significance of participating 
in the work of community of practice. The results also emphasised the 
students’ efforts to reach the skills and ideal work methods needed in 
social work through their own client work. The students formed their own 
community during the course and their learning was best characterised 
by mutual commitment and common effort. Learning tasks, that support 
negotiation of  identity and that combine analysing one’s own experiences, 
feedback and support from others as well as reflections on most common 
discussion emerged as important.

Plenty of student feedback is collected during the course. The students’ 
evaluations of the courses from years 2005-2007 were very good, and partly 
excellent. The feedback tells that the opinions on social work and clients 
changed and became more positive. The clients became more human in 
the students’ minds and the students noticed how different the people and 
life situations that social workers face are. A professional identity became 
concrete and contemplations on it found new depth.

Key words: Social work, client work, social work skills, practice teaching, 
practice teachers, students, university teaching, Etienne Wenger, social 
theory of  learning, social office, social work with adults, teaching methods, 
Helsinki Social Services Department, University of Helsinki
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Esipuhe

Praksis-toiminta tarjoaa esimerkin siitä, kuinka sosiaalityön käytännön ja 
koulutuksen yhteistyöllä voidaan tarttua koko sosiaalialan kannalta kes-
keisimpiin haasteisiin. Sosiaalityö, niin kuin monet muutkin akateemiset 
ammatit lääkäreiden tapaan, joutuu etsimään keinoja tehdä ala asiantun-
tevien ja pätevien ammattilaisten kannalta houkuttelevaksi, vetovoimai-
seksi. Tällöin on tärkeää, että osaaminen ja taidot vastaavat ammatillisen 
toiminnan vaatimuksia. Tärkeää on myös se, että alalle koulutetuilla on 
luottavainen näkymä mahdollisuuksistaan vaikuttaa työnsä sisältöön ja 
sen kehittämiseen sekä omaan urakehitykseensä.

Kyky rakentaa vuorovaikutuksellisesti toimivia asiakassuhteita ja 
ammatti- sekä yhteistyökäytäntöjä on sosiaalityön perusta. Vahva am-
matti-identiteetti sekä reflektiiviset ja analyyttiset valmiudet arvioida ja 
kriittisesti tutkia työtään ja sen ehtoja ovat ammatillisten taitojen lisäksi 
niitä eväitä, joita koulutuksessa yritetään tuottaa ja käytännössä kaivataan. 
Lisäksi tarvitaan myös rakenteita, jotka luovat elävän vuorovaikutuksen 
käytännön, koulutuksen, opetuksen ja tutkimuksen välille. Kun vielä 
tuodaan kuvaan osaavan johtamisen tukemat ammatillisen reflektion, 
arvioinnin ja kehittämisen sekä tutkivien käytäntöjen rakenteet sosiaalityön 
organisaatioissa, alkaa olla laadittuna resepti vetovoimaiselle sosiaalityölle 
(Karvinen-Niinikoski & Rantalaiho & Salonen 2007).

On tarvittu määrätietoista ja ennakkoluulotonta koulutuspoliittista, 
pedagogista sekä käytännön kehittämistyötä, jotta Praksiksen kaltainen 
opetus- ja tutkimusyksikkö ja toiminta on saatu rakennettua. Tämä toimin-
tamalli on myös siirrettävissä toisille alueille kuin kehittämisympäristönä 
olleen aikuissosiaalityön alueeseen. Praksis-toiminta on kehittymässä ja 
laajenemassa mm. lastensuojelun kehittämisyksiköissä. Praksis on koulu-
tuksellisena ja käytännönkehittämisinnovaationa saanut myös merkittävän 
aseman Heikki Waris ja Mathilda Wrede -instituutteihin kohdistuneessa 
pohjoismaisessa ja kansainvälisessä kiinnostuksessa. Suomalaisella so-
siaalityöllä ja sen koulutuksella on kansainvälisen edelläkävijän rooli ja 
maine. Tätä myönteistä kuvaa vahvistaa myös se, että Helsingin yliopiston 
suomen- ja ruotsinkielinen sosiaalityöntekijäkoulutus on myös työnanta-
jien näkökulmasta saadun palautteen mukaan suuresti arvostettua. Myös 
vuosi vuodelta kasvavat hakijamäärät koulutukseemme viestittävät samaa 
luottamusta koulutuksen laatuun.
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Iloitsen suuresti niistä koulutuksen ja työelämän yhteistyön hedelmis-
tä, joiden tuottamisesta ja laadusta tämä Praksis-julkaisu kertoo. Samalla 
haluan kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, erityisesti Haagan sosiaali-
asemaa ja Helsingin kaupungin sosiaalivirastoa hienosta kehittämistyöstä. 
Suuren kiitoksen ansaitsevat sekä käytännön toimijat, Praksis-työryhmän 
sosiaalityöntekijät, opettajat ja tutkijat että myös visionäärisesti viisaat 
johtajat, jotka tämän kehittämisen ovat mahdollistaneet!

Helsingissä 19.2.2009

Synnöve Karvinen-Niinikoski
professor, socialpolitik, särskilt socialt arbete
Helsingin yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos, sosiaalityön yksikkö
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Alkusanat

Tässä julkaisussa tarkastelemme sosiaalityön käytännön opetusta ja oppi-
mista siten kuin sitä toteutetaan opetus- ja tutkimusyksikkö Praksiksessa. 
Praksis on vuonna 2005 käynnistetty Helsingin kaupungin sosiaaliviraston 
ja Helsingin yliopiston yhteishanke. Praksis toimii Helsingin Pohjois-
Haagassa, sosiaaliviraston läntisellä sosiaaliasemalla. Sosiaaliasema on 
noin 60 henkilön työyhteisö. Se tarjoaa 100 000 asukkaan Länsi-Helsingin 
väestölle sosiaalityön, sosiaaliohjauksen ja toimeentulotuen palveluita. 
Asukkaista toimeentulotukea saa vuosittain noin 5000 kotitaloutta (tieto 
vuodelta 2007). Praksiksessa on toteutettu jo neljänä kevätlukukautena 
– viides on meneillään keväällä 2009 – yliopiston sosiaalityön opintoihin 
kuuluva Asiakastyön taidot -opintojakso, jolla opetetaan sosiaalityössä 
tarvittavia keskeisiä asiakkaan kohtaamisen taitoja.

Opetus- ja tutkimusyksikkö Praksis määrittyy tehtävänsä mukaisesti 
niin opetuksen kuin tutkimuksen toimintakentäksi tavoitteenaan siis myös 
sosiaalityön käytäntöjen kehittäminen sekä käytäntötutkimus. Julkaisumme 
keskittyy kuitenkin vain opetustoimintaan Praksiksessa ja opetustyöhön 
liittyvään oppimisen tutkimukseen vuosien 2005–2007 aikana. Muuta 
Praksis-toimintaa sosiaaliasemalla tarkastelemme lähinnä opetuksen nä-
kökulmasta. Rajausta perustelemme sillä, että opetustyö ja käytännön 
opetuksen kehittäminen ovat merkittävässä asemassa Praksis-toiminnassa ja 
Praksiksen osallisuus sosiaaliaseman yhteisessä kehittämistyössä on pitkälti 
nivoutunut Asiakastyön taidot -opintojaksoon ja sen tuottamaan materi-
aaliin. Opetustyöhön on ollut välttämätöntä varata riittävästi henkilö- ja 
aikaresursseja, sillä Asiakastyön taidot -opintojakso on hankkeen toimijoiden 
eniten yhteistä ponnistelua vaativa vuosittainen toimintajakso Praksiksessa. 
Opetustyöhön liittyvää materiaalia on kertynyt runsaasti. Julkaisun avulla 
haluamme jakaa käytännön opetustyön ja opetuksen kehittämisen sekä 
tutkimustyön hedelmiä muillekin. Aikarajausta perustelemme sillä, että 
kirjoittamistyöhön varatut resurssit ovat olleet rajallisia ja kirjoitusprosessi 
on pitkittynyt mm. työntekijävaihdosten vuoksi. 

Praksiksessa on opiskellut vuosittain 13–25 sosiaalityön opiskelijaa 
ja vuoteen 2009 mennessä opiskelijoita on ollut yhteensä 104. Lisäksi sy-
ventävässä käytännön opetuksessa on ollut opintojakson aikana vuosittain 
1–2 opiskelijaa. Asiakkaat ovat opintojaksolla keskeisessä roolissa, sillä 
opetus on mahdollista vain heidän avullaan. Opiskelijat työskentelevät 
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ja arvioivat aikuissosiaalityön asiakkaiden kanssa heidän elämäntilannet-
taan ja palvelujen tarvettaan. Lisäksi kymmenet asiakkaat ovat antaneet 
opiskelijoille mahdollisuuden seurata muita tapaamisia sosiaaliaseman 
sosiaalityöntekijöiden kanssa. 

Julkaisu on kirjoitettu Praksis-työryhmän yhteistyönä. Kirjoittamiseen 
ovat osallistuneet nykyiset Praksis-toiminnasta vastaavat sosiaalityönte-
kijät Terhi Hinkka, Saija Kangas, Tiina Mustonen ja yliopisto-opettaja 
Tarja Juvonen sekä aiemmin hankkeessa työskennelleet sosiaalityöntekijä 
Sirpa Tapola-Tuohikumpu ja tutkija Laura Yliruka. Oppimisen tutkimus 
-osioista ovat vastanneet Tiina Mustonen, Sirpa Tapola-Tuohikumpu ja 
Laura Yliruka. Kirjoittaminen on mahdollistanut pysähtymisen opetuksen 
jäsentämiseen ja uusien näkökulmien tuottamiseen. Tärkeää on ollut idea 
toiminnan moniäänisyyden ulottamisesta myös tekstin tuottamiseen. 
Julkaisua ovat kirjoittaneet viiden hankevuoden aikana erilaisissa työ- ja 
elämäntilanteissa olleet henkilöt: vasta hanketyön aloittaneet, pitkään 
mukana olleet, uusiin työtehtäviin siirtyneet sekä äitiyslomille jääneet 
ja äitiyslomilta työhön palanneet työntekijät. Praksiksen toiminnassa 
olennaista on kuitenkin, että toiminta jatkuu ja se on itseään uudistavaa; 
toimijoiden vaihtuessakin opetustoiminnan selkeät rakenteet ja dokumen-
toidut prosessit ylläpitävät toimintaa.

Työryhmä esittää kiitokset sosiaaliaseman työntekijöille opiskelijoiden 
myönteisestä vastaanottamisesta ja joustavuudesta asiakastyön arjessa sekä 
esimiehille ratkaisujen etsimisestä hankalissa tilanteissa, kannustuksesta ja 
luottamuksesta opetustyötämme kohtaan. Kiitokset myös ohjausryhmälle, 
johon ovat kuuluneet sosiaaliasemapäällikkö Tuula Kuusisto, johtavat so-
siaalityöntekijät Kaija Mannerström, Helli Mustonen, Katri Schroderus, 
Aili Nurhonen ja Silva Linnahalme-Triana, Heikki Waris -instituutin 
esimies Heidi Hållman, käytäntötutkimuksen professori Erja Saurama sekä 
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen johtava tutkijasosiaa-
lityöntekijä Riitta Hyytinen. Kiitos heille aidosta kiinnostuneisuudesta, 
tärkeistä sisällöllisistä keskusteluista ja kantaaottavuudesta. Kiitämme 
Aulikki Kananojaa kannustuksesta hankkeen alusta alkaen. Kiitokset 
myös työnohjaajallemme Synnöve Karvinen-Niinikoskelle mahdollisuu-
desta pysähtyä tarkastelemaan sosiaalityön opettamisen ja kehittämisen 
monitasoisia kysymyksiä. Kiitokset julkaisun kommenteista Praksiksessa 
työskennelleelle sosiaalityöntekijä Tina Mäntymaalle.

Toivomme, että julkaisu antaa uusia ideoita ja näkökulmia sosiaalityön 
käytännön opetukseen ja käytäntöjen kehittämiseen niin sosiaalityönte-
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kijöille ja sosiaalityön käytännön opettajille, kuin sosiaalityön kehittäjille 
ja kehittämisestä vastaaville esimiehille. 
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1 Johdanto

Praksiksen käsitteellä tarkoitamme sellaista käytäntöä, jossa tietäminen 
ja toimiminen kietoutuvat yhteen muodostaen teorian ja käytännön pe-
rinteisiä rajoja ylittävän yhteispunoksen. Harri Jokiranta (1987, 17–19) 
kohdentaa praksiksen käsitteen sosiaalityöhön. Hän esittää, että praksista 
tulisi tarkastella sosiaalityön ammattikäytännössä muodostuvan teorian 
ja käytännön suhteen kautta. Jokirannan mukaan praksis-mallisessa käy-
tännössä toiminta muodostuu teorian jatkeeksi. Teorian tarkoituksena on 
tällöin toiminnan kyseenalaistaminen ja sen perusteiden etsiminen. Näin 
ollen teoriaa käytetään toiminnan kehittämiseksi. Tiivistäen Jokiranta 
määrittää praksiksen senlaatuiseksi tiedon ja toiminnan ykseydeksi, joka 
pyrkii todellisuuden muuttamiseen.

Sosiaalityön opetus- ja tutkimusyksikkö Praksiksen toiminnassa teorian 
ja käytännön yhdistäminen tapahtuu reflektiivisten opetusmenetelmien 
avulla. Tavoitteena on luoda opetus- ja tutkimusyksiköstä opiskelijoille, 
opettajille, sosiaalityöntekijöille ja muulle sosiaaliaseman henkilökunnalle 
uudenlainen yhteistoiminnan ja oppimisen areena, jossa ylitetään perinteistä 
jakoa teoreettisen yliopisto-opetuksen ja käytännön asiakastyön välillä. 
Toiminnassa opetus, käytännön sosiaalityö, kehittäminen ja tutkimus 
limittyvät toisiinsa. Toiminnassa tavoitellaan asiakastyön ja sosiaalityön 
opetuksen yhdistämisestä lähteviä kehittämis-, tutkimus- ja tiedontuo-
tantoprosesseja, sekä tiedon tuottamista sosiaalitoimiston sosiaalityöstä 
ja asiakastyön käytännön opetuksesta. (Mustonen 2005.)

Praksiksessa pyritään hanketyöhön resursoidun ajan puitteissa luomaan 
edellytyksiä ammatillisesti korkeatasoiselle sosiaaliaseman sosiaalityölle ja 
sosiaaliaseman kehittämiselle yhä kiinnostavammaksi oppimisympäristöksi. 
Praksis-toiminta pyrkii tukemaan sosiaaliaseman työkäytäntöjen kehit-
tämistä ja suuntaamaan kehittämistyötä käytäntöihin, joissa opetettavat 
asiakastyön taidot toteutuvat. Opetuksen sisältöjä ja materiaaleja hyödyn-
netään sosiaalityön käytäntöjen kehittämistyössä esimerkiksi sosiaaliaseman 
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työntekijöiden teemallisissa keskusteluissa, teemakahveilla. Asiakastyön 
käsitteellistäminen opetusta varten palvelee myös sosiaaliaseman sosiaa-
lityön kehittämistä.

Praksiksen on mahdollistanut Helsingin yliopiston yhteiskuntapo-
litiikan laitoksen ja Helsingin kaupungin sosiaaliviraston pitkäaikainen 
yhteistyö, jota on toteutettu muun muassa Heikki Waris -instituutissa1. 
Praksis-toiminnan aktiivinen suunnittelu toteutettiin vuonna 2004 kes-
keisten toimijoiden yhteistyönä, erillisenä projektina ja osana yhteiskun-
tapolitiikan laitoksen sosiaalityön käytännön opetuksen uudistamista. 
Toiminta käynnistyi vuoden 2005 alusta. Lähtökohtainen ajatus oli tuoda 
sosiaalityön käytännön opetusta asiakastyön arkeen tavoilla, joissa yhdis-
tetään akateemista opetusta ja opiskelijoiden omaa asiakastyötä saman 
opintojakson puitteissa. Tavoitteena oli myös, että Praksis osallistuu ai-
kuissosiaalityön työkäytäntöjen kehittämiseen vuonna 2005 perustetulla 
läntisellä sosiaaliasemalla2. 

Praksis-hankkeessa tavoitteena on saattaa opiskelijat näkemään so-
siaaliaseman sosiaalityötä uusista näkökulmista ja herättää kiinnostusta 
aikuissosiaalityötä kohtaan. Praksiksessa sosiaalityön asiakastyön taitoja 
opetetaan aikuissosiaalityön aidossa toimintaympäristössä. Opetusta to-
teuttavat sosiaalityön yliopisto-opettaja sekä sosiaaliasemalla työskente-
levät sosiaalityöntekijät l. Praksis-sosiaalityöntekijät, joilla on käytännön 
opettajan koulutus.  Myös läntisen sosiaaliaseman henkilökunta osallistuu 
opetustoimintaan. Pääkaupunkiseudun osaamiskeskus resursoi hanketta 
kahdella kehittävän sosiaalityöntekijän vakanssilla, jotka on jaettu kolmen 
sosiaalityöntekijän kesken siten, että kukin toimii Praksiksessa kaksi kol-
masosaa työajastaan ja muun osan työajastaan asiakastyössä. Tätä kirjoit-
taessamme toukokuussa 2009 olemme saaneet tiedon Praksis-toiminnan 
jatkumisesta hankemuotoisena vuosina 2010–2011. 

1 Heikki Waris -instituutti on vuonna 2001 perustettu Helsingin kau-
pungin sosiaaliviraston yhteydessä toimiva kaupunkisosiaalityön ke-
hittämisen, tutkimuksen ja opetuksen yksikkö. Heikki Waris -instituutti 
ja Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus (SOCCA) yhdistyi-
vät vuoden 2009 alussa Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskes-
kukseksi. 

2 Länsi-Helsingin alueen neljä sosiaalitoimistoa, Haagan, Kaarelan, 
Munkkiniemi-Reijolan ja Pitäjämäen sosiaalitoimistot, yhdistettiin 
vuoden 2005 alussa läntisen sosiaaliaseman Haagan toimipisteeksi.
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Praksiksessa toteutettavan asiakastyön taitojen opetuksen tavoitteena on 
parantaa sosiaalityön opiskelijoiden vuorovaikutusosaamista ja valmiuksia 
kohdata asiakkaita. Opiskelijoiden näkökulmasta opetukselle asiakastyön 
aidossa ympäristössä ja oikeissa asiakastilanteissa on selvä tarve; opiske-
lijoiden määritellessä oppimistavoitteitaan opintojaksolle esiin on tullut 
toiveita ”nähdä työtä, josta on lukenut aiemmin vain kirjoista” ja päästä 
”ensimmäistä kertaa harjoittelemaan taitoja, joista pätevän sosiaalityöntekijän 
osaaminen rakentuu”.
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2 Käytännön opetus osana  
 yliopistollista opetusta

Sosiaalityö voidaan määritellä professioksi, oppialaksi ja yhteiskunnan 
toimintajärjestelmäksi, joka koostuu tutkimuksesta, koulutuksesta ja 
käytännön sosiaalityöstä sekä näiden vuorovaikutuksesta. Kyse on tutki-
mukseen perustuvasta ammatillisesta toiminnasta sosiaalisten ongelmien 
ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi. Suomessa sosiaalityö on ollut vahvasti 
sidoksissa hyvinvointivaltiolliseen palvelujärjestelmään ja erityisesti kunnal-
liseen sosiaalihuoltoon. Sittemmin sosiaalityö on laajentunut muille yhteis-
kunnallisille toimialueille. Suomessa sosiaalityötä on kehitetty tieteenalana, 
jolla on omat kysymyksenasettelunsa, tieteenteoreettiset lähtökohtansa, 
tutkimuskohteensa ja tiedonmuodostustapansa (ks. SOSNET).

Yhteiskuntatieteellisten tutkintojen muuttamista koskevassa asetuk-
sessa vuonna 1999 sosiaalityölle taattiin yliopistollisen pääaineen asema ja 
itsenäisyys, mikä on Synnöve Karvinen-Niinikosken (2005, 73) mukaan 
mahdollistanut sosiaalityölle akateemisessa toimintaympäristössä tarvit-
tavan tilan kehittyä. Helsingin, Jyväskylän, Kuopion, Lapin, Tampereen 
ja Turun yliopistoissa järjestetään sosiaalityön koulutusta suomenkielellä. 
Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitos yhdessä Svenska social- 
och kommunalhögskolanin kanssa vastaa sosiaalityön ruotsinkielisestä 
koulutuksesta Suomessa. Koulutus käsittää sosiaalityö-nimisen oppiaineen 
perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä sosiaalityön alueeseen kuuluvan 
pro gradu -tutkielman. Koulutukseen sisältyy käytännön opetusta, ohjattu 
harjoittelu mukaan luettuna, vähintään 30 opintopistettä. 

Sosiaalityön käytännön opetuksessa voidaan nähdä kolme vaihetta 
(Rantalaiho 2005). Ensimmäinen vaihe oli 1940–1960-luvuilla sosiaali-
huoltajakoulutuksen aikana (ks. myös Louhelainen 1982, 90). Tuolloin 
käytännön opetus sisälsi kaksi harjoittelua, toisen laitoksessa ja toisen 
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toimistossa. Näistä laitosharjoittelu suoritettiin ennen opiskelujen alkua 
alkuharjoitteluna. Harjoittelu toimi soveltuvuuskokeena alalle. Sosiaalityön 
koulutuksen muututtua ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi 1980-luvulla 
myös käytännön opetus muuttui, ja 1980-luvun puolessavälissä käytännön 
opetuksen tavoitteeksi esitettiin tutkiva orientaatio sosiaalityöhön. Tavoit-
teena oli uuden oivaltaminen ja olemassa olevien käytäntöjen kriittinen 
arvioiminen ja tarkastelu. Nähtiin, että pelkkä sosiaalityön käytännössä 
olevien ilmiöiden havainnointi tai niiden ymmärtäminen esimerkiksi 
työtehtäviä suorittamalla ei riitä, vaan opiskelijan on voitava asettaa sosi-
aalityön ammattikäytännön perusteet kriittisesti arvioitavaksi. Orientaatio 
tuotti sosiaalityön opiskelijoille kriittisen tulokulman sosiaalityöhön. Uudet 
opiskelijat seurasivat käytännön sosiaalityötä kriittisten silmälasien läpi. 
(Mutka 1998; Rantalaiho 2005.)

Orientaatio muuttui jälleen 1990-luvun puoliväliin mennessä (Karvi-
nen 1996). Tutkiva orientaatio säilyi, mutta enää ei ollut keskeisintä kaivaa 
virheitä, vaan pyrkimys oli rakentaa opiskelijan ja käytännön opettajan 
kumppanuutta oppimisprosessiin. Idea reflektiivisestä asiantuntijuudesta 
vahvistui, ja olennaista oli yhdessä pohtiminen, käytäntöjen kriittinen 
tarkastelu ja opiskelijan omakohtaisen sosiaalityön asiantuntijuuden vah-
vistaminen. Tänä päivänä sosiaalityö opettavana alana nähdään yhtäältä 
yhteiskunnallisena käytäntönä, ja toisaalta myös asiakastyön käytännöllisiä 
taitoja vaativana vuorovaikutustyönä, jossa esimerkiksi haastattelu- ja 
neuvottelutaidot korostuvat.  

Sosiaalityöntekijäkoulutuksessa on tärkeää nähdä käytännön opetus 
kiinteänä osana tutkimusperusteista yliopisto-opetusta (Karvinen 1996). 
Tämän yhteisyyden kautta on mahdollista kehittää sosiaalityön asian-
tuntijoilta edellytettävää kriittistä ja analyyttista ajattelua, jota toiminta 
vaativassa ammatissa edellyttää. Myös sosiaalityön ammatilliset taidot 
sekä niiden opetus ja kehittäminen on hedelmällistä kiinnittää tähän 
kokonaisuuteen. Käytäntötutkimus (Satka ym. 2005) on olennainen osa 
käytännön opetusta ja erityisesti sosiaalityön metodisen osaamisen ja 
hyvien käytäntöjen muodostumista. 

Ulla-Maija Rantalaiho (2007) on analysoinut käytännön opetuksen 
ristiriitoja ja toteaa, että käytännön opettajat valittavat usein riittämättömiä 
opetuksellisia resurssejaan ja yliopiston opettajat usein ajallisia resurssejaan 
ja riittämätöntä käytännön tuntemusta. Toimijoiden asiantuntemuksen 
erilaisuutta ei tunnisteta ja ymmärretä. Ratkaisuna on oppiva vuorovaiku-
tus toimijoiden välillä (mt. 133). Opetuksen toteuttamisen näkökulmasta 
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Praksiksessa on haettu roolien ylittämisen ideaa: sosiaalityöntekijät toimivat 
käytännön opettajina ja sosiaalityön yliopisto-opettaja sekä opettaa että 
ohjaa asiakastyötä. Haasteellisuudestaan huolimatta tätä on pidetty tavoi-
teltavana asiana. Tämä poikkeaa perinteisemmistä harjoitteluista, joissa 
sosiaalityöntekijät toimivat käytännön opettajina omissa toimipaikoissaan 
ja yliopisto-opettajat opettavat yliopistossa. 

Helsingin yliopiston valtiotieteiden maisterin tutkintoon, sosiaalityö 
pääaineena, on vuodesta 2005 sisältynyt viisi varsinaista käytännön ope-
tuksen jaksoa (Käytäntö 1–5)3 sekä sosiaalityön johdantokurssiin kuuluvat 
kenttäkäynnit sosiaalitoimen toimipisteissä. Käytännön opetukseen on 
rakennettu perusopinnoista syventäviin opintoihin ulottuva jatkumo, 
jossa opetussisällöt syvenevät temaattisesti samalla kun opiskelijoiden 
osaamisvaatimukset ja ammatillinen vastuu kasvavat asteittain. Käytännön 
opetuksen oppimisympäristöt myös vaihtelevat. Ne ovat monitoimijaisia 
ja monipuolisia, ja niitä on aidoissa käytäntöyhteyksissään sekä julkisella 
sektorilla, kolmannen sektorin järjestöissä että ”neljännellä” sektorilla, 
opiskelijoiden ylläpitämässä neuvontapisteessä (ks. Ruskomaa 2008).

Opiskelijat suorittavat Auttamisen lähtökohdat -opintojakson (Käy-
täntö 1) ennen Praksiksessa suoritettavaa opintojaksoa. Opintojakso toteu-
tetaan Metropolia- ja Arcada-ammattikorkeakoulujen, Svenska social- och 
kommunalhögskolanin ja Kalliolan setlementin yhteistyönä syntynees-
sä opiskelijavetoisessa matalan kynnyksen neuvontapisteessä Ne-Rå:ssa. 
Opiskelijat tutustuvat auttamistyöhön ei-viranomaisroolissa ja toimivat 
yhteistyössä muiden korkeakoulujen opiskelijoiden kanssa. Opintojakson 
tavoitteet liittyvät ammatillisen ja maallikkoauttamisen erojen sekä pal-
velujärjestelmän toimivuuden tarkasteluun. Neuvontapisteen ideologiaan 
kuuluu riippumattomuus kunnallisen sosiaalitoimen organisaatioista. 
Niinpä onkin tärkeää, että toiminnan rahoittaja Raha-automaattiyhdistys, 
on ottanut Ne-Rå:n pysyvän rahoituksen piiriin. (Ruskomaa 2008.)

Asiakastyön taidot -opintojakso (Käytäntö 2) on ollut Helsingin 
yliopiston sosiaalityön tutkintovaatimuksissa vuodesta 2002 alkaen ja 
se on järjestetty ennen Praksista Heikki Waris -instituutissa. Vuosien 
2006–2008 aikana Asiakastyön taidot -opintojaksolle on ollut noin 40 

3 Käytäntö 1: Auttamisen lähtökohdat on laajuudeltaan 6 opintopistettä  
Käytäntö 2: Asiakastyön taidot 6 op.  
Käytäntö 3 & 4: Psykososiaalisen työn valmiudet 15 op.  
Käytäntö 5: Erikoistuva asiantuntijuus 6 op.
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hakijaa vuodessa. Runsas hakijamäärä on johtunut osin yliopistoissa to-
teutetusta tutkintorakenneuudistuksesta, mikä on motivoinut opiskelijoita 
valmistumaan vanhan tutkintorakenteen mukaisesti. Määrää ovat lisänneet 
myös sosiaalityön sivuaineopiskelijat.

Vuonna 2007 tarjottiin ensimmäisen kerran sosiaalityön työkoke-
musta omaaville, noin kymmenelle opiskelijalle mahdollisuus osallistua 
Asiakastyön taidot -opintojakson suorittamiseen vaihtoehtoisella tavalla 
lastensuojelussa. Vaihtoehtoinen suoritustapa, lastensuojelun Praksis, 
noudattelee pääsääntöisesti aikuissosiaalityön ympäristössä toteutettavan 
Asiakastyön taidot -opintojakson vastaavaa toteutusta. Lastensuojelun 
Praksiksessa opiskelijat osallistuvat perhekeskuksissa tai lastensuojelun 
kehittämisyksiköissä, yhdessä käytännön opettajan kanssa, lastensuojelu-
tarpeen selvityksen tekemiseen joko työparina tai seuraten työprosessia. 
(Hipp 2007.) Tarkoituksena on laajentaa lastensuojelun Praksista Asiakas-
työn taidot -opintojaksolta lähtien läpi opintojen kulkevana lastensuojelun 
käytännön opetuksena. Samoin tavoitteena on levittää Praksis-toiminta 
koko pääkaupunkiseutua koskevaksi.

Praksiksessa suoritetun opintojakson (Käytäntö 2) jälkeen sosiaali-
työn opintoihin kuuluu käytäntöjakso Psykososiaalisen työn valmiudet 
(Käytäntö 3 ja 4). Tällä opintojaksolla, joka sijoittuu usein kolmannelle 
opintovuodelle, on tarkoitus syventää asiakastyön ammatillisia perustaitoja 
ja -valmiuksia, vahvistaa henkilökohtaista oppimisprosessia sekä edistää 
ammatti-identiteetin muotoutumista. Opiskelijoita ohjataan tunnistamaan 
ja hyödyntämään tarkoituksenmukaisesti eri tiedonlajeja sosiaalityössä, 
sekä arvioimaan sosiaalityön paikkaa ja merkitystä yhteiskunnallisena 
toimintana ja vaikuttamisena. Opintojaksoon sisältyy 50 päivän mittainen 
harjoittelu jossakin sosiaalityön organisaatiossa kelpoisuusehdot täyttävän 
sosiaalityöntekijän ohjauksessa. Käytännön opiskelun tukena yliopistossa 
järjestetään seminaari- ja pienryhmätyöskentelyä.

Psykososiaalisen työn valmiudet -opintojakson rinnakkaisprosessina 
järjestetään vuonna 2009 jo kahdeksas käytännön opettajina toimiville 
sosiaalityöntekijöille tarkoitettu Käytännön opettaja sosiaalityön kehittä-
jänä -koulutus ammatillisena täydennyskoulutuksena. Helsingin yliopiston 
sosiaalityön yksikkö kouluttaa yhteistyössä Pääkaupunkiseudun sosiaalialan 
osaamiskeskuksen (SOCCA) kanssa kokeneita sosiaalityöntekijöitä käy-
tännön opettajiksi 15 opintopisteen ammatillisena täydennyskoulutuksena. 
Keskeisiä sisältöjä koulutuksessa ovat sosiaalityön asiantuntijuuteen liit-
tyvät kysymykset, oppimista edistävä ohjaus sekä käytännön opetuksen 
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nivoutuminen osaksi sosiaalityöntekijän työtä. Koulutuksessa perehdytään 
myös sosiaalityön uusimpaan tutkimukseen ja yleisemminkin sosiaalialan 
tiedontuotantoon. Koulutus liittyy kiinteästi yhteiskuntapolitiikan laitok-
sen sosiaalityön käytännönopettajaverkoston ylläpitämiseen, käytännön 
opettajien rekrytoimiseen ja se on myös luonut perustaa Praksis-sosiaali-
työntekijöiden käytännön opettajuudelle.

Viimeisen käytännön opiskelujakson, erikoistuvan asiantuntijatoimin-
nan (Käytäntö 5) kautta läntiselle sosiaaliasemalle ohjautuu yhdestä kahteen 
maisterivaiheen opiskelijaa opiskelija-assistenteiksi. Heidän opiskeluunsa 
sisältyy oman käytäntötutkimuksen suunnittelua ja tekemistä, pienempiä 
tutkimuksellisia tehtäviä sekä avustamista opintojakson toteutuksessa. 
Lisäksi opiskelija-assistentit toimivat opiskelijoiden tukena opintojakson 
aikana. Tämän viimeisen käytäntöjakson voi suorittaa asiakastyössä, 
tutkimus- ja hallintotehtävissä tai ulkomailla. Tavoitteena on, että opis-
kelijan itseohjautuvuuden ja -arvioinnin taidot kehittyvät sekä opiskelijan 
ammatillisen toiminnan ja kehitysnäkymien systemaattinen ja kriittinen 
pohdinta vahvistuu.
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3 Praksis rajakäytäntönä

Praksis-toiminta sijoittuu kahden organisaation rajalle. Yliopistolla ja 
sosiaalivirastolla on omia tavoitteitaan ja velvoitteitaan; yliopiston tavoit-
teet liittyvät perusopetuksen toteuttamiseen sekä tutkimustoimintaan ja 
sosiaaliviraston tavoitteet ensisijaisesti sosiaalihuollon toteuttamiseen sekä 
sosiaalityön käytäntöperustaiseen kehittämiseen (Yliruka 2006b). Sosiaa-
livirastossakin toimintaa on kahdessa paikassa: läntisellä sosiaaliasemalla 
ja Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksessa (ks. kuvio 1). 

Kuvio 1. Praksis-toiminta yliopiston ja sosiaaliviraston rajakäytäntönä (Wengeriä 
1998 mukaillen).

Sosiaaliasema tarjoaa toimintaympäristön sosiaalityön käytännön opinto-
jaksolle ja kehittämistyölle. ‘Praksis-huone’ on näyttävin fyysinen merkki 
Praksiksen olemassaolosta sosiaaliasemalla. Lisäksi käytössä ovat työhuoneet 
sekä yleiset kokoustilat.

Helsingin yliopisto Praksis

Wengeriä 1998 mukaillen

Helsingin 
sosiaalivirasto
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Kuva 1. Näkymä Praksis-huoneesta.

Sosiaaliaseman työntekijät osallistuvat opintojakson toteuttamiseen ja 
kehittämistyöhön. Praksis-sosiaalityöntekijöiden tehtävänä on sosiaalityön 
kehittämistyön ja sisällöllisten prosessien tukeminen sosiaaliasemalla. 
Myös yliopisto-opettaja on osa-aikaisella työpanoksellaan tässä mukana. 
Praksis kiinnittyy sosiaalityön kehittämisen, opetuksen, tutkimuksen 
ja tiedontuotannon kontekstiin. Kaksi Praksis-sosiaalityöntekijää toimii 
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen resursoimalla työpa-
noksella. Yliopiston kautta Praksis kiinnittyy opetus- ja tiedeyhteisöön. 
Lisäksi yliopisto tarjoaa yliopisto-opettajan osa-aikaisen työpanoksen.

Eri organisaatioiden yhteistä toimintaa voidaan tarkastella rajakäy-
tännön käsitteen avulla. Etienne Wenger (1998) on sosiaalisen oppimisen 
teoriassaan käyttänyt käytäntöyhteisö-käsitettä tavalla, jolla voi tulkita 
Praksis-toimintaa organisaatiosta lähtevänä erillisenä käytäntöyhteisönä 
ja rajakäytäntönä. Praksiksen työntekijät voidaan Wengerin (1998, 108) 
käsitteillä nähdä murtajina, joilla on omaan yhteisöön, kuten sosiaaliase-
man tai yliopiston työyhteisöihin, puoliksi ulkopuolinen rooli. Työyhteisön 
tarkastelu kauempaa mahdollistaa erilaisten näkökulmien esiintuomisen, 
mutta samalla myös antaa oikeutuksen tulla kuulluksi yhteisössä. Raja-
pinnoilla työskentelyssä haasteena onkin tulla joko kokonaan vedetyksi 
työyhteisön täysjäseneksi tai tulla torjutuksi työyhteisössä. Usein tällaiset 
käytäntöyhteisöt etsivät tukea toisilta samanlaisessa tilanteessa olevilta 
toimijoilta, sillä omaan työyhteisöön ei pystytä täysin tukeutumaan tai 
sitä kautta saatavaa tukea ei koeta riittäväksi. (Wenger 1998.)
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Rajakäytännöllä tarkoitetaan toimintaa, joka kollektiivisesti välittää 
kahden erillisen instituution toimintoja ja tietoisesti välttää sulautumasta 
kumpaankaan. Rajakäytäntöä luonnehtii se, että yhteisesti ylläpidetty 
toiminta rakentaa dialogista suhdetta, ja että juuri yhteyksien ylläpitämi-
sestä tulee osa yritystä. (Wenger 1998, 114–121.) Lisäksi toimintamuodot 
alkavat sisällyttää itseensä rajaelementtejä, jotka tuovat esiin mukana olevien 
toimijoiden jäsenyyksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminnan sisältöihin 
tihkuu kaiken aikaa ”keskusinstituutioista” uusia aineksia. Toiminta pysyy 
rajatoimintona, mikäli toimintaprosessista ei tule täysin itsenäistä, rajat 
pysyvät ”rauhattomina” ja aina uudelleen määriteltävinä ja siten elävinä. 
Siten voidaan välttää se riski, että yhteydet “emo-organisaatioon” katkeavat 
ja toiminta marginalisoituu. (Wenger 1998, 114–121.) 

Praksiksen arjessa rajatoiminta on tarkoittanut yliopiston ja sosi-
aaliviraston tavoitteisiin ja velvoitteisiin vastaamista tavoilla, jotka eivät 
välttämättä suoraan enää palaudu kummankaan organisaation toimin-
takäytännöiksi, vaan muotoutuvat Praksis-toiminnaksi, joka kuitenkin 
jatkuvasti saa aineksia emo-organisaatioistaan, ja jota emo-organisaatiot 
sekä resursoivat että rajoittavat. Rajojen rauhattomuus näkyy Praksiksen 
arjessa yhä uudelleen määriteltävänä ja muuttuvana yhteistyönä ja käy-
täntöinä sekä sosiaaliaseman että yliopiston suuntaan. Toiminta nähdään 
kuitenkin mielekkäänä nykyisellään organisoituna. Praksiksen toiminta 
ei ole vielä vakiintunutta, mutta hankkeen tavoitteena on alusta alkaen 
ollut pysyvä, vakiintunut toiminta.

Ymmärryksemme mukaan Praksiksen rajakäytäntönä toimiminen pal-
velee sosiaalityötä, vaikkei se ongelmatonta olekaan. Toiminta mahdollistaa 
nykyaikaisen sosiaalityön tutkivan ja arvioivan työotteen kehittämisen, 
oman työn näkemisen uudessa valossa sekä sen sisällöllisen tarkastelun ja 
kehittämisen (ks. Heinonen 2007). Toiminnan jakaminen kollegoiden 
kanssa auttaa rakentamaan uutta, yhteistä ja monipuolista ymmärrystä. 
Praksiksessa tuotetaan laadullisesti uudenlaista käytännön opetusta ja 
vahvistetaan sosiaalitoimea oppivana organisaationa (Yliruka 2006b). 

Praksiksen ideana on, että oppiminen, tiedontuotanto ja käytännön 
asiakastyö hyödyntävät toisiaan ja tuottavat uutta tietämystä ja jäsennystä 
oppimisen muodoista ja tavoista sekä sosiaalityön jäsennyksistä (ks. kuviot 
2 ja 4). Eri osioista muodostuu toisiaan tukevia sosiaalityön ja käytännön 
opetuksen kehittämis- ja tiedontuotantoprosesseja.

Asiakastyön taidot -opintojakson toteuttaminen läntisellä sosiaaliase-
malla hyödyttää sekä opetusta että sosiaaliasemaa. Kuviossa 2 tarkastellaan 



30  

kuinka Praksis tukee sosiaalityön kehittämistä sosiaaliasemalla. Sosiaali-
asema opintojakson ympäristönä mahdollistaa opiskelijoiden oppimisen, 
ja toisaalta sosiaaliaseman työntekijät saavat opetuksesta erilaisia virikkeitä 
kehittämistyöhönsä. Opiskelijoiden asiakastyön kautta toteutetaan myös 
sosiaalityön palvelua sosiaaliaseman asiakkaille. Praksiksen opetuksen ja 
kehittämistoiminnan kautta sosiaaliaseman henkilökunnalle tarjoutuu 
mahdollisuus sosiaalityön ja oman ammattitaitonsa kehittämiseen. Sosiaa-
liaseman sosiaalityöntekijät voivat toimia käytännön opettajina tarjoamalla 
Praksis-opiskelijoille mahdollisuuden tulla havainnoimaan asiakastyötään. 
Sosiaalityöntekijät saavat palautetta asiakastyöstään opiskelijoilta ja voivat 
hyödyntää sitä ammatillisessa kehittymisessään. Opiskelijat havainnoivat 
myös etuuskäsittelijöiden työtä toimeentulotuen neuvonnassa ja esittelevät 
havainnointikokemuksiaan opintojakson aikana järjestettävissä pienryh-
missä. Tätä kautta opiskelijoilla on mahdollisuus nähdä sosiaaliasemalla 
tehtävää työtä monipuolisemmin kuin pelkästään sosiaalityöntekijöitä 
havainnoimalla. Opiskelijoiden antama sosiaaliasemaa koskeva palaute 
välitetään sosiaaliaseman esimiehille. Opiskelijalle toimijuus sosiaaliase-
man työyhteisössä mahdollistuu tämän opintojakson aikana asiakastyön 
havainnoinnin ja oman asiakastyön kautta. 

Opintojakson sisältöjä hyödynnetään sosiaaliasemalla esimerkiksi 
koulutus- ja perehdytysmateriaalina uusille sosiaalityöntekijöille sekä 
kehittämistyön virikkeenä. Praksiksen toimintaan kuuluu myös sosiaali-
asemalta nousevien kehittämisideoiden työstäminen yhdessä sosiaaliaseman 
henkilökunnan kanssa. Praksis on pyrkinyt herättämään myös keskustelua 
siitä, miltä Asiakastyön taidot -opintojaksolla opetettavat asiat näyttäyty-
vät käytännön työssä. Läntisellä sosiaaliasemalla sosiaalityöntekijöille ja 
-ohjaajille suunnatut teemalliset keskustelutilaisuudet, teemakahvit, sekä 
sosiaaliaseman tiimeissä toteutettu tilannearviotyöskentely ilmentävät 
tätä ajatusta. Yksi Praksis-sosiaalityöntekijöistä myös osallistui Helsingin 
sosiaalivirastossa toteutettuun tilannearvion kehittämistyöhön. Osana 
kehittämistyötä ilmestyi vuonna 2007 Helsingin sosiaaliviraston Aikuisso-
siaalityön tilannearvio-opas (Kuvaja ym. 2007), ja samaan aikaan otettiin 
käyttöön asiakastietojärjestelmän tilannearvionäyttö.
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Kuvio 2. Praksis-toiminnan ja sosiaaliaseman sosiaalityön kehittämisen välinen 
yhteys.

Asiakkaiden haastatteluja on kerätty sekä suunnitteluvaiheessa että lisäksi 
pro gradu -tutkielmana (Helminen 2005). Sitä kautta tietoa on käytetty 
sosiaaliaseman palveluiden kehittämisessä ja huomioitu opetuksen suun-
nittelussa. Opetuksen kautta syntyvää materiaalia, kuten opiskelijoiden 
oppimispäiväkirjoja, on käytetty oppimisen tutkimuksen aineistona. 
Opetuksen tutkimus on toteutettu käytännön opettajien oman työn 
tutkimushankkeena (ks. luku 7) sekä pro gradu -töinä (Helminen 2005; 
Hoppania 2005). Tuloksina on löytynyt teoreettisia käsitteitä, joiden avulla 
on mahdollista tarkastella sosiaaliasemaa oppivana organisaationa.

Organisaatioiden yhteisessä hankkeessa työskentely antaa mahdolli-
suuksia moninaisiin työtehtäviin. Esimerkiksi asiakastyön ja opetuksen 
sisältöjen kehitteleminen tulee uudella tavalla mahdolliseksi. Samalla se 
on myös työn haaste ja vaatii neuvotteluja yhteistyötahojen välillä. Koke-
muksen perusteella olennaisinta näyttäisi olevan osapuolten sitoutuminen 
neuvotteluun ja kyky rakentaa uutta sekä toimia aktiivisessa suhteessa 
omaan organisaatioon sitä vahvistaen. (ks. Wenger 1998, 174.)
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Praksis toimii yhteisen tavoitteen suuntaisesti jatkuvasti neuvotellen ja 
merkityksiä hakien ja tuottaen sekä omaa toimintaa tutkien ja siitä oppien. 
Tähän tarvitaan niin mielikuvitusta kuin liittoutumista ja sitoutumistakin 
(ks. Wenger 1998, 174). Ajatuksena on, että Praksis ei olisi ainoastaan 
yliopiston ja käytännön sosiaalityön välistä neuvottelua, vaan arjessa ta-
pahtuvaa asiakkaiden, opiskelijoiden, opettajien, sosiaalityöntekijöiden ja 
muun sosiaaliaseman henkilökunnan vuoropuhelua. Praksiksen toiminnassa 
rajatoimintaa rakennetaan ja rajoista neuvotellaan myös ohjausryhmässä, 
jossa on mukana yliopiston, läntisen sosiaaliaseman ja Pääkaupunkiseudun 
sosiaalialan osaamiskeskuksen edustajia. Vaikka opetusta toteutetaan eri 
organisaatioiden toimijoin ja resurssein, tulisi opetuksen silti näyttäytyä 
opiskelijoille yhtenäisenä kokonaisuutena, joka ei pilkkoudu toimijoiden 
emo-organisaatioiden mukaisiksi.

Wengerin jäsennyksiä voi tarkastella myös projektitoiminnan näkö-
kulmasta (ks. Viirkorpi 2000). Kokemusten perusteella projektin suhde 
peruspalveluja tuottavaan emo-organisaatioon on usein haasteellinen. 
Projektit saavat usein paljon huomiota ja julkisuutta, jota peruspalveluja 
tuottava organisaatio ei useinkaan saa, ja vielä harvemmin sen saama 
huomio on positiivista. Emo-organisaation ja projektin väliset vastuut ja 
valtuudet saattavat jäädä epäselviksi. Projekteista tulee emo-organisaatioon 
myös muutospaineita. Projektin työntekijät odottavat emo-organisaation 
antavan lisäresursseja ja työntekijöiden osallistuvan projektiin oman työn 
ohessa. Jos esimiehet kokevat projektin tulleen ulkopuolelta ja sen tavoit-
teet itselleen vieraina, saattaa resurssien irrottaminen projektityöhön olla 
vastahakoista.

Mielenkiintoinen ja myös Praksiksessa tunnistettavissa oleva huomio on 
Marketta Rajavaaran (1991, 55) viittaus Rosen ja Blackin (1985, 153–154) 
toteamukseen, että aina kun uusi toimintayksikkö tulee organisaation 
kenttään, seuraa siitä aluksi ristiriitoja ja konflikteja. Jos toimintamalli 
kyseenalaistaa vallitsevia toimintatapoja, on odotettavissa vielä suurempia 
ristiriitoja. Useimmin kilpailu ilmenee uuden yksikön resurssiongelmina. 
Viirkorven (2000, 26) mukaan usean sektorin yhteinen projekti saattaa jäädä 
vieraaksi emo-organisaatiossa. Samantyyppisiä haasteita on ollut havaitta-
vissa Praksiksen toiminnan aikana ja erityisesti hankkeen alkuvaiheissa.

Helsingin sosiaaliviraston ja yliopiston yhteishankkeena toimi 1980-lu-
vun loppupuolella Käytännön sosiaalityö tiedontuottajana -projekti. Sen 
arviointiraportissa (Rajavaara 1991) tulee ilmi monia samansuuntaisia 
risteyskohtia kuin Praksiksen puitteissa, ja yleensäkin projekteissa (ks. 
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Viirkorpi 2000), on esiintynyt. Työntekijöiden suhde omaan organisaati-
oon muuttui. Muun muassa työntekijät etääntyivät omasta työyhteisös-
tään projektin edetessä, koska joutuivat tekemään ajankäytössä valintaa 
projektin eduksi. Asiakastyön nopeatempoinen rytmi oli vaikeaa yhdistää 
tutkimustyön vaatimuksiin. Hanke jäi myös irralliseksi työyhteisöstä, jossa 
usein tulkittiin että tutkimuksen tulee mahdollisimman vähän haitata 
perussosiaalityön tekemistä. (Mt. 53–54.)

Praksiksessa tilanne ei ole ollut ihan vastaavanlainen, vaikkakin 
hankkeen alkuvuosina ylitöitä on jouduttu tekemään paljon ja työtehtäviä 
priorisoimaan monella tasolla. Tähän on ensinnäkin syynä se, että tutkimus 
ei ole ollut toiminnan pääosassa, vaan painopiste on ollut paljolti opetuk-
sessa. Toiseksi yhden lisävakanssin saaminen hankkeen käyttöön vuoden 
2007 alusta on helpottanut merkittävästi työtilannetta ja avannut uusia 
toiminnan mahdollisuuksia. Kolmanneksi yhteistyötahoilta on löytynyt 
kiitettävästi halua sitoutua neuvotteluun esteiden ylittämiseksi ja ratkaisujen 
löytämiseksi. Silti sosiaaliaseman henkilökunnan suhtautuminen toimintaa 
kohtaan, erityisesti sen alkuvaiheessa, ei ole ollut täysin kitkatonta. 

Praksis-toiminnan lähtökohtaisina ja hankesuunnitelmaan kirjattui-
na periaatteina ovat toimijoiden erilaisten näkökulmien ja näkemysten 
huomioiminen ja osaamisen arvostaminen, toiminnan moniäänisyys 
sekä asiakkaiden osallistaminen. Periaatteina ovat myös rajojen ja roolien 
ylittäminen, avoimuus uusille positioille sekä kriittinen reflektiivisyys ja 
kokemuksesta lähtevä ammatillisen toiminnan käsitteellistäminen. Toi-
mintaa ohjaa vastuullinen ammatillisuus, pyrkimys yhteistoiminnalliseen 
oppimiseen sekä jatkuva arviointi. (Mustonen 2005.)
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4 Opetusta ja oppimista  
 ohjaavia taustateorioita

Käytännön opetuksen toiminta-ajatus Praksiksessa muodostuu mones-
ta tekijästä. Opetusta ohjaavat opintojakson tavoitteet. Ne rakentuvat 
käsityksestä sosiaalityön ja asiakastyön taidoista, tutkitusta tiedosta ja 
ymmärryksestä käytännön asiakastyön sisällöistä ja toimintatavoista. 
Opintojakson tavoitteet esitellään luvun 6 alussa.

Oppimisnäkemykset antavat perustan opetukselle. Oppimisnäke-
myksellä tarkoitetaan teoriaa, jolla selitetään oppimista ja joka perustuu 
tieteelliseen tutkimukseen. Opintojakson oppimisnäkemys on situatio-
naalinen. Oppimisnäkemyksen taustalla on tietty ihmis- ja tietokäsitys. 
Asiakastyön taidot -opintojakson tietokäsityksenä on konstruktivismi, 
jossa oppiminen nähdään aktiivisena tiedon rakentamisen prosessina, ja 
jossa painotetaan opiskelijan omaa aktiivista roolia oppimisessa. Tieto 
nähdään sekä yksilön että sosiaalisen ja oppivan yhteisön muodostamana 
ja jakamana pääomana, johon on mahdollista päästä osalliseksi vuorovai-
kutuksen kautta (Nevgi & Lindblom-Ylänne 2003, 82–84, 113). Opiskelija 
tulkitsee havaintojaan ja uutta tietoa aikaisempien tietojensa, käsitystensä 
ja kokemustensa pohjalta ja näin rakentaa jatkuvasti käsitystään maail-
masta (Tynjälä 1999). Opettaja on opiskelijan tukena auttaen löytämään 
tarkoituksenmukaisen tiedon ja tunnistaen oppimiseen liittyviä ongelmia 
(Nevgi ym. 2003, 82–84, 113). 

Opintojakson aikana tarkastellaan asiakastyötä ja siinä tapahtuvan 
vuorovaikutuksen vivahteita. Kukin opiskelija tapaa oman asiakkaansa 
yhdestä kahteen kertaa. Tästä määrältään pienestä perusmateriaalista 
tuotetaan paljon sisältöä tarkastelemalla sitä monipuolisesti erilaisten 
oppimistehtävien avulla ja käyttäen erilaisia opetusmenetelmiä, kuten 
yksilöohjausta ja pienryhmätyöskentelyä. Opiskelijan oma tekeminen, poh-
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dinta ja oivaltaminen ovat olennainen osa käytännöstä oppimisen prosessia. 
Opettajan tehtävä on opiskelijan oppimisen ohjaaminen, esimerkiksi oman 
työn reflektointia edistävien kysymysten avulla. Opintojaksolla pyritään 
opiskelijoita aidosti askarruttavien asiakastyöhön liittyvien kysymysten 
äärelle sen sijaan, että heille opetettaisiin valmiiksi mietittyä tietoa. Ku-
viossa 3 esitetään opintojaksolla tavoiteltavan oppimisen prosessikaavio. 
Opintojakson keskeinen sisältö muodostuu sosiaalityön aidossa toimintaym-
päristössä toteutetusta opetuksesta ja opiskelijoiden ja asiakkaan välisen 
vuorovaikutuksen tarkastelusta. Myös monimuotoisilla opetusmenetelmillä 
ja opetuksen elementeillä on tärkeä merkitys opintojakson keskeisen sisällön 
rakentumisessa4. Asiakastyön taitojen oppiminen opintojaksolla tapah-
tuu asiakastapaamisten moniäänisen reflektoinnin avulla. Moniäänisellä 
reflektoinnilla viitataan tässä yhteydessä opiskelijan sisäiseen dialogiin 
sekä vertaisopiskelijoiden, käytännön opettajien, sosiaalityöntekijöiden ja 
sosiaaliaseman muun henkilökunnan kanssa käytyihin keskusteluihin. 
Praksis-seminaarissa sosiaalityön asiantuntijat tuovat käytännön opettajan 
roolissa omia näkökulmiaan moniääniseen reflektointiin. Teoreettisen 
näkökulman moniäänisen reflektointiin tuo opintojakson kirjallisuus ja 
muu opetusmateriaali.

Kuvio 3. Asiakastyön taitojen oppiminen moniäänisen reflektoinnin avulla.

4 Opetusmenetelmiä, opetuksen elementtejä ja opintojakson sisältöä 
kokonaisuudessaan kuvataan tarkemmin luvussa 6.
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Praksiksen käytännön opetuksessa toteutetaan Biggsin (2003) linjakasta 
opetusta. Sen mukaan opiskelijaa rohkaistaan pohtimaan opetettavaa 
ainesta syvällisesti ja yhdistämään sitä edeltäviin opintoihin, työtehtäviin 
ja kokemuksiin. Keskeisiä oppimisympäristön osatekijöitä linjakkaassa 
opetuksessa ovat opetuksen tavoitteet ja sisällöt, opetus-, opiskelu-, ja 
arviointimenetelmät sekä opiskeluilmapiiri (Nevgi & Lindblom-Ylänne 
2003, 239–240; Biggs 2003). Asiakastyön taidot -opintojakson tavoitteet 
ja keskeiset opittavat tiedot on kirjattu opiskelijoita varten opintojakson 
internet-sivuille sekä erikseen kunkin oppimistehtävän yhteyteen (oppi-
mistehtäviä esitellään tarkemmin liitteissä 2–4). Linjakkaan opetuksen 
tavoitteena on tukea opiskelijaa opiskelemaan niin, että tuloksena on 
kokonaisuuksia ja asioiden välisiä yhteyksiä ymmärtävä oppiminen (mt.). 
Esimerkiksi oppimistehtävät tukevat käytännön oppimista ja luovat ra-
kenteen opiskelijan asiakastyöskentelylle. Tehtävien tekeminen ei ole 
itsetarkoitus, vaan se ohjaa opiskelijaa paneutumaan tarkoituksenmukaisiin 
asiakokonaisuuksiin. 

Opetuksen sisältöjä kehitettäessä on huomattu, miten laajoja ja mo-
ninaisia kokonaisuuksia yksittäisten työpajojen teemat, kuten esimerkiksi 
vuorovaikutus tai aikuissosiaalityö kaiken kaikkiaan ovat. Linjakkaan 
opetuksen mallissa puhutaan ydinainesanalyysistä, missä pyritään opis-
kelijalähtöiseen opetukseen ja huomioidaan opetettavan aineksen määrä 
suhteessa opintokokonaisuudesta saataviin opintopisteisiin. Praksiksessa 
käytetyt erilaiset opetusmenetelmät ohjaavat opiskelijoiden oppimista eri 
painotuksin, opintojakson päätteeksi kirjoitettava kokoava essee suuntaa 
syvälliseen oppimiseen ja pari- ja ryhmäkeskustelut ymmärtävään oppimi-
seen. Aktiivista, jatkuvaa opiskelua ylläpitää oppimistehtävien jakautuminen 
pitkin opintojaksoa. 

Arvioinnin osalta opiskelijan oppimisesta annetaan palautetta käy-
tännön opettajan yksilötapaamisissa, mutta myös ryhmätapaamisissa. 
Koko opintojakson päättää loppuarviointi, joka sisältää henkilökohtaisen 
palautteen. Arviointikriteerit määritellään etukäteen jo opintojakson 
internet-sivuilla ja ensimmäisessä aloitustyöpajassa, jotta opiskelijat tietävät, 
mitä heiltä odotetaan opintojakson aikana. 

Erilaisten opetusmenetelmien tehtävänä on tukea opiskelijan asiakas-
työn prosessia monipuolisesti. Opetusmenetelmien valinnassa on pyritty 
oppimista edistävän vuorovaikutuksen aikaan saamiseen. Linjakkaan 
opetuksen mukaisesti pienryhmätapaamisissa luodaan pohja innostavalle 
oppimisilmapiirille. Pienen opiskelijaryhmän kesken on helpompaa tuoda 
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ilmi omia epävarmuuden ja onnistumisen kokemuksia ja esittää omia aja-
tuksia, mikä perustelee pienryhmäopetuksen käyttöä (Lindblom-Ylänne 
ym. 2003, 204). Ryhmätyömenetelmän käyttö puolestaan perustuu sel-
laisiin havaintoihin, että ihminen ymmärtää uusia asioita ja ennalta opit-
tua saadessaan puhua aiheesta, tehdä siitä kysymyksiä ja pohtia ääneen. 
Vuorovaikutteisen oppimistilanteen keskeisiä tavoitteita ovat keskustelusta 
oppiminen, itsenäisen ajattelun oppiminen, erilaisten näkökulmien yhdis-
täminen, opittavan asian hahmottaminen yhdessä ja uuden ymmärryksen 
tuottaminen. (Repo-Kaarento ja Levander 2003, 142, 153.)

Opiskelijat opiskelevat asiakkaan kohtaamista todellisissa sosiaalityön 
asiakastilanteissa, missä on ratkaistavana asiakkaan todellisia ongelmia. 
Opintojakson aikana oppiminen on parhaimmillaan aktiivista, ajattelua ja 
pohdintaa vaativaa toimintaa. Tällaista oppimisnäkemystä kutsutaan situ-
ationaaliseksi oppimiseksi. Siinä korostuu oppimisen tilannesidonnaisuus. 
Opiskelijoiden oppiminen paikantuu siihen sosiaaliseen ympäristöön ja 
tilanteeseen, missä oppiminen tapahtuu. Näkemyksessä korostuu työelämä-
lähtöisyyden merkitys opetuksessa. Oppimisympäristö vaikuttaa oppijan 
oppimismotivaatioon ja herättää mielenkiintoa. (Nevgi & Lindblom-Ylänne 
2003, 101–102; Illeris 2002, 176.) Haasteena voi olla opitun siirrettävyys, 
toisin sanoen se, pystyykö opiskelija siirtämään oppimansa esimerkiksi 
päihdehuollon toimintaympäristöön A-klinikalle. Asiakastyön taitojen 
opetuksessa on kuitenkin ajatuksena se, että vaikka opiskellaan aikuisso-
siaalityön ympäristössä, on opittuja perustaitoja mahdollista hyödyntää 
missä tahansa sosiaalityön toimintasektorin asiakastyössä.

Todellinen, aito eli autenttinen kokemus ongelman ratkaisemises-
ta tuo opiskelijalle tunteen oppimisen omistajuudesta ja vastuusta sekä 
lisää halua tutkia ja hallita asioita syvemmin. Autenttisen oppimisen 
käsite viittaa todellisessa ja aidossa tilanteessa tapahtuvaan oppimiseen. 
Käsitteellä halutaan korostaa vielä voimakkaammin pyrkimystä oppi-
mistilanteen luonnollisuuteen ja kytkeytymiseen käytännön työelämään 
sekä todellisiin opittavan asian soveltamista koskeviin tilanteisiin (Nevgi 
& Lindblom-Ylänne 2003, 101–102). Opiskelijoiden asiakastyö on osa 
normaalia sosiaaliaseman asiakaspalvelua. Opintojakson sisältö on myös 
rakennettu asiakastyön prosessia noudattelevaksi. Autenttisen oppimisen 
on perinteisesti ajateltu toteutuvan mestari-oppipoikasuhteessa. Tähän on 
nähty sisältyvän myös riskejä sen vuoksi, että asetelma on autoritäärinen 
ja konservatiivinen. (Illeris 2002, 179–180.) Mestari-oppipoika-asetelmaa 
on pyritty rikkomaan mm. opiskelijoiden oppimistehtävien kautta.
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Opintojakso tavoittelee opiskelijan sosiaalistumista sosiaalityön muut-
tuvaan käytäntöön. Tätä ajatusta havainnollistetaan kuviossa 4. Tavoit-
teena on, että opiskelija oppii tiettyjä taitoja ja kehittyy teknisesti taita-
vaksi ammattilaiseksi, mutta kehittää samalla myös reflektointikykyään. 
Opintojakson aikana käytettävä tilannearviomenetelmä, dokumentointi 
ja sosiaalityöntekijän havainnoinnit muun muassa voivat ohjata tähän 
tekniseen ammattilaisuuteen. Toisaalta asiakkaan tilanteen kokonaisval-
tainen arvioiminen ei ole mahdollista ilman dialogisuutta ja asiakkaan 
rinnalle asettumista. Kuviossa esitetään, mitkä opintojakson opetuksen 
elementit vahvistavat mekaanista ammattitaitoa ja mitkä reflektiivistä 
ammattilaisuutta.

Praksiksen käytännön opettajat ovat huomanneet, että opiskelijoilla 
on tarve saada konkreettisia ohjeita ja tietoa käytännön toimintatavoista 
asiakastyöskentelyään varten. Onkin olemassa hyväksi todettuja käytäntöjä 
ja selkeitä tavoitteita esimerkiksi asiakastyön dokumentoinnista, joista 
opiskelijoiden tulee tietää tai joista heidän on ainakin oltava tietoisia. Ref-
lektointia ja oman työn tutkimista tukevia elementtejä ovat opintojakson 
aikana esimerkiksi yksilöohjaus, itse- ja vertaisarviointi, ryhmätyöt sekä 
kirjoitustehtävät. Nämä tukevat opiskelijoita kohti reflektiivisen ammattilai-
sen taitoja ja tuottavat uudentyyppistä osaamista: rohkeutta, avoimuutta ja 
uskallusta valottaa muille omaa toimintaa. Reflektiiviseen asiantuntijuuteen 
kuuluu myös sen havaitseminen, ettei välttämättä ole olemassa etukäteen 
määriteltyjä ratkaisuja, ja että työtilanteisiin saattaa liittyä hyvinkin paljon 
epämääräisyyttä ja epävarmuutta. Asiantuntija joutuu määrittelemään 
ja nimeämään ongelman ennen kuin hän voi siirtyä ratkaisemaan sitä 
(Schön 1983). Tiuraniemi (1994, 8) toteaakin, että ammatillisesti taitava 
asiantuntija toimii reflektiivisyyden pohjalta. 
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Kuvio 4. Käytännön opetus reflektiiviseksi ammattilaiseksi kehittymisen tukena 
(Yliruka & Meltti 2005 mukaillen Schöniä 1998).

Sosiaalistuminen kehittyvään käytäntöön (ks. kuvio 4) mukailee Schönin 
(1983) ajatusta reflektiivisestä asiantuntijuudesta ja kulttuurihistoriallisen 
psykologian edustajan Vygotskin (1978) ajatuksia oppimisesta. Niiden 
mukaan toivottavaa oppimista on sellainen, joka kulkee kehityksen edellä 
ja ennakoi oppimismahdollisuuksia. Vastakohtana tälle esitetään sellainen 
oppiminen, joka täydentää jo olemassa olevia taito- ja tietoaukkoja. Yrjö 
Engeström (2004, 18–19) arvottaa huonoksi oppimiseksi ennalta annetun, 
valmiin kulttuurin siirtämisen vastaanottajien päihin. Hyvä oppiminen 
tuottaa hänen mukaansa aina jotakin ennalta arvaamatonta, jotakin, mitä 
ei vielä ollut valmiina olemassa.

Opetuksen tavoitteena on ohjata opiskelijoita kohti dialogista ja reflek-
tiivistä asiantuntijuutta. Taustalla on käsitys sosiaalityöstä psykososiaalisena 
työnä, asiakkaan kohtaamisena. Asiantuntijan on pystyttävä peilaamaan 
omaa ajatteluaan muiden ajatteluun. Dialogisessa prosessissa ei voi tietää 
lopputulosta etukäteen, vaan se syntyy yhteisen neuvottelun tuotoksena. 
Dialogisen näkökulman mukaan hyväksytään toisen erilainen näkökulma 
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• valmistautuminen
asiakastyöhön
• asiakastyön havainnointi
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ja siitä pyritään keskustelemaan. (Metteri 2007, 36, 39.) Praksiksessa esi-
merkiksi tilannearviotyöskentely käsitetään asiakasta voimaannuttavana 
ja osallistavana prosessina. Tarkoituksena on asettua lähelle asiakasta 
vuorovaikutuksen keinoin ja päästä selville siitä, millainen ymmärrys 
asiakkaalla on elämästään ja sen hetkisestä tilanteestaan. Tässä tullaan 
lähelle narratiivista tilannearviota, jossa rakennetaan uudelleen asiakkaan 
tarinaa intensiivisen työskentelyn avulla ja keskitytään siihen, miten ihmi-
set luovat merkitystä elämälleen ja sen muutoksille. (ks. Koskinen 2007, 
51–52.) Työskentelyn tavoitteet muodostuvat yhdessä asiakkaan kanssa, ja 
opiskelijoiden asiakastyön osalta käytännön opettajan tukemana. Asiak-
kaan osallisuutta tukee mahdollisuus kommentoida ja esittää mielipiteitä 
tilannearviodokumentista. Tilannearviotyöskentelyä ei nähdä tiedon kerää-
misen välineenä, vaan vuorovaikutteisena ja avointa dialogia toteuttavana 
asiakkaan kohtaamisena. (Esim. Fook 2002, 115–131.)

Käytännön dialogisen suhteen lisäksi sosiaalityöntekijä tarvitsee tie-
toperustaa, joka muodostuu käsityksistä oppialan tieto- ja arvoperustasta, 
käsityksestä sosiaalityön kohteesta, tavoitteesta ja toiminnasta sekä siitä, 
miten työntekijä pystyy hyödyntämään tietoperustaansa toimivina käytän-
töinä. Yliruka (2007, 126–127) käyttää resonanssin käsitettä kuvaamaan 
käytännön ja sosiaalityöntekijän tiedon välistä suhdetta. Työntekijän 
asiantunteva tieto ei saisi estää asiakkaan aitoa kohtaamista ja määrittää 
ennakkoon asiakasta ammatillisesti tiedetyksi työskentelyn kohteeksi. 
Uudessa avoimessa asiantuntijuudessa huomioidaan monenlaisia tiedon-
muodostuksen tapoja ja tyypillistä on raja-aitojen madaltuminen, rajojen 
ylitykset, asiantuntijoiden verkostoituminen ja yhteistyö (Rantanen & 
Toikko 2006, 404). Tällainen asiantuntijuus huomioi myös asiakkaan 
tiedon tuottajana ja haastaa nykyisen palvelurakenteen ottamaan asi-
akkaan näkemykset toiminnassa huomioon eli vahvistamaan asiakkaan 
osallisuutta (mt. 408). 

Opintojakson aikana nostetaan esiin myös implisiittisiä ja piilotet-
tuja, toiminnan taustalla olevia oletuksia, ajattelun itsestäänselvyyksiä. 
Erityisenä tarkastelun kohteena ovat vallan ja eettisyyden kysymykset. 
Tämä perustuu kriittisen reflektion käsitteeseen (Mezirow 1995). Kriittisen 
reflektion kautta opetuksessa tehdään näkyväksi ajattelumalleja, joiden 
mukaan toimitaan. Kriittisen reflektion prosessissa on keskeistä muodostaa 
yhteyksiä yksilön ja rakenteiden välille. Toiminnan taustaoletukset voivat 
olla sosiaalisesti rajoittavia, ja kriittisen reflektion pohdinnan avulla voi-
daan löytää uusia, valtaistavampia ajatustapoja ja käytäntöjä (Fook 2005, 
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5). Olennaista on arvioiva ajattelu, asioiden tarkastelu monipuolisesti sekä 
käsitteiden uudelleen määrittely. Opintojakson aikana opiskelijaa kan-
nustetaan tarkastelemaan omaa ja muiden opiskelijoiden asiakasprosessia 
sekä opintojakson sisältöä kriittisen reflektion keinoin. Käytännön opet-
taja huolehtii siitä, että asiaa tarkastellaan riittävän monipuolisesti, tekee 
tarkentavia kysymyksiä ja pyrkii avaamaan mahdollisesti esiin nousevia 
ennakkoluuloja ja käsityksiä. Opettaja pyrkii tukemaan kysymyksillään 
opiskelijan ajatteluprosessia. Käytännön opettajan tehtävänä on myös 
kertoa tarpeellisista ja välttämättömistä sosiaaliaseman käytännöistä, jotta 
asiakas saa tarvitsemansa avun.

Asiakastyön taidot -opintojakso pohjautuu tavoitteeseen rakentaa 
käytäntötutkimusperusteista opetusta. Sosiaalityön käytäntötutkimuksella 
viitataan soveltavaan tutkimukseen, jonka ongelmanasettelu ja aihe liittyvät 
sosiaalialan käytäntöihin (Satka, Karvinen-Niinikoski & Nylund 2005, 
11–12). Käytäntötutkimukselle ominainen yhteys sosiaalialan kehittämis-
työhön näkyy Praksiksen toiminnassa kytkeytymisenä läntisen sosiaaliase-
man kehittämistoimintaan. Yhteys kehittämistyöhön tekee mahdolliseksi 
sen, että käytäntötutkimuksella on reflektoiva ja uudelleen käsitteellistävä 
suhde vallalla oleviin sosiaalitieteen käsitteisiin ja teorioihin. Käsitteiden 
rinnalla tarvitaan myös metodisia työkaluja, joita ovat mm. opiskelijoiden 
oppimistehtävät. Praksis sijoittuu sosiaalityön toimintaympäristöön, mutta 
opetuksen osalta teoreettinen viitekehys laajenee myös yliopistopedagogii-
kan, aikuiskasvatuksen ja psykologian tutkimuksen alueille.

Satkan ym. (2005, 11–12) mukaan yhtenä käytäntötutkimuksen 
ominaisuutena on menetelmällinen ja metodinen innovatiivisuus, joka 
kumpuaa toimijoiden ja tutkijoiden intuitiosta ja hiljaisesta tiedosta. Lisäksi 
käytäntötutkimusta luonnehtii pyrkimys yhteiseen ja jaettuun tiedon-
muodostukseen mukanaolijoiden kesken. Kaikki tutkimukseen osalliset 
ihmiset ymmärretään tiedon kantajiksi. Käytäntötutkimuksen tehtävä on 
tuoda näkyväksi myös etujaan huonosti puolustavien ihmisryhmien tietoa 
ja kokemusta. Pyrkimyksenä on käsitteellistää itsestään selviä ja arkisia 
asioita, ja tehdä niitä näkyväksi. (Mt. 11–12.)

Praksiksessa pyritään arvostamaan kaikkien toimijoiden osaamis-
ta, mutta myös huomioimaan erilaisia näkökulmia ja ylittämään am-
mattirooleja. Myös asiakkaiden kokemuksia ja näkemyksiä toiminnasta 
huomioidaan opetuksen ja sosiaaliaseman käytäntöjen kehittämisessä. 
Praksiksessa käytännön opettajien oma asiakastyö kuin myös opintojakson 
opiskelijoiden asiakastyö tuo näkyväksi sosiaaliaseman asiakkaiden arkea. 
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Myös opintojakson opiskelija-assistenttien tekemät opinnäytetyöt ovat 
sanoittaneet asiakkaiden kokemuksia ja tuoneet heidän elämäntilanteitaan 
tietoisuuteen.

Kuvio 5. Asiakastyön taitojen opetuksen rakentuminen.

Praksiksen käytännön opetus on tutkimusperusteista (kuvio 5). Opetuksen 
suunnittelu perustuu asiakastyön taitoja ja sosiaalityötä laajemminkin kos-
kevaan tutkimustietoon. Olennaista on myös se, millä tavoin opetettavat 
taidot todentuvat käytännössä, mikä perustelee sosiaalityöntekijöiden 
toimimista opintojakson käytännön opettajina. Praksis-sosiaalityöntekijät 
käyttävät asiakastyön kokemustaan, osaamistaan ja ymmärrystään opetuk-
sen materiaalina mm. asiakastilanteiden kuvausten muodossa. Opetuksen 
aineksena käytetään asiakastyössä luotuja jäsennyksiä ja prosessikuvauksia, 
joita tarvittaessa muokataan opetukseen soveltuvaksi. Lisäksi opetuksen 
materiaalina ovat erilaiset sosiaaliviraston ohjeet ja käsikirjat soveltuvin 
osin. Asiakastyön taitojen opetuksessa korostuvat reflektointiin perustuvat 
opetusmenetelmät (ks. kuviot 3 ja 4).

Opetuksessa hyödynnetään opintojakson tutkintovaatimusten, tutkitun 
tiedon ja sosiaaliaseman työkäytäntöjen kautta esiin nostettuja asiakastyön 
elementtejä. Käytännön työntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien 
kanssa käytyjen vuorovaikutuksellisten keskustelujen kautta saatua tietoa 
ja ymmärrystä asiakastyön käytännöistä pyritään hyödyntämään opinto-
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jakson suunnittelussa ja toteutuksessa. Sosiaalityöntekijät toimivat myös 
roolimalleina opiskelijoille opintojakson aikana mm. identiteettityön ja 
taitojen osalta.

Praksiksessa toteutetun oppimisen tutkimuksen avulla on saatu tietoa 
millaista oppimista opintojakson aikana tapahtuu sekä millaisina opetetut 
taidot näyttäytyvät opiskelijoiden teksteissä. Tätä tietoa on käytetty edelleen 
opetuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Samalla on mahdollista arvi-
oida uudelleen, millaista tietoa ja teoriaa opetuksessa ja kehittämistyössä 
tarvitaan jatkossa.

Sosiaalityön käytännön opetusta on tutkittu niukasti sekä kansain-
välisesti että kansallisesti. Sosiaalityön opetusta koskevissa artikkeleissa 
on yleistä esitellä jokin opetusmalli tai arvioida opetusta kyselyin kerätyn 
opiskelijapalautteen perusteella. Usein tätä kautta kerätty palaute kuvaa 
opiskelijoiden mielipiteitä ja kokemuksia, eikä niinkään anna luotettavaa 
kuvaa opetusmenetelmän vaikuttavuudesta tai oppimisen tuloksellisuudesta 
pedagogisesta näkökulmasta. Sosiaalityön opetuksen tutkimukseen on 
suhtauduttu vähättelevästi (esim. Crisp, Anderson, Orme & Lister 2004, 
210). Jopa suhtautuminen yliopisto-opettajan pedagogiseen osaamisen 
tarpeeseen on ollut ristiriitaista (Kepler & Satka 1997).

Helsingin yliopistossa Asiakastyön taidot -opintojaksoa on kehitetty 
systemaattisesti vuosien aikana tutkimuksen keinoin (Meltti & Yliruka 
2003a, 2003b; Meltti, Yliruka & Kivirikko-Ekman 2004; Yliruka 2003). 
Opiskelijoiden oppimistuloksia tutkittiin vertaamalla opiskelijoiden suo-
ritusten muutoksia ensimmäisen videon (opintojakson alussa) ja toisen 
videon (opintojakson päätteeksi) välillä ja analysoimalla oppimispäivä-
kirjoja ja videoiden itsearviointeja. Tutkimusintressinä oli tutkia, millaisia 
muutoksia oli havaittavissa opiskelijoiden toiminnassa ja ajattelussa. Yksi 
tuloksista oli se, että muutoksia ei tapahtunut ainoastaan suorituksissa ja 
ajattelussa, vaan myös merkityksissä ja identiteetissä suhteessa sosiaalityöhön. 
Eräs esimerkki rakennetusta merkityksestä oli käsitys asiantuntijuuden 
luonteesta sosiaalityössä. Havaintona oli, että teknis-rationaalinen käsitys 
asiantuntijuudesta on vallalla noviisiopiskelijoiden keskuudessa, mutta 
Asiakastyön taidot -opintojakso pystyi konkretisoimaan reflektiivisen 
asiantuntijuuden ideaa ja käytäntöä (vrt. Schön 1983; Fook 2002). Sosi-
aalityön taitojen oppiminen tulisikin nähdä laajemmasta perspektiivistä 
kuin vain yksilöllisen, kognitiivisen kehityksen prosessina. Oppiminen on 
myös ymmärrettävissä laajemmin kuin tavoitteellisten opetusmenetelmien 
yksiselitteisenä tuloksena (Lave & Wenger 1991).
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5 Sosiaalisen oppimisen teoria 

Asiakastyön taidot -opintojakson siirtäminen Praksikseen, aitoon asiakas-
työn toimintaympäristöön merkitsi myös tutkimuksellisesti uusia haasteita. 
Kun pyrimme tutkimaan opiskelijoiden oppimista autenttisessa ympäristös-
sä, asiakastyön taitojen oppimisen konteksti monimuotoistui. Opiskelijoiden 
oppimisen tutkimiseen valitsimme Etienne Wengerin sosiaalisen oppimisen 
teorian (1998). Sen kautta tarkastelemme oppimispäiväkirjoista koostuvaa 
aineistoa luvussa 7. Wenger käsittää oppimisen hyvin laaja-alaisena ilmiönä 
ja korostaa teoriassaan oppimisen sosiaalista luonnetta. Sosiaalinen osal-
listuminen on oppimisen ja tietämisen ytimessä. Oppimisessa ei ole kyse 
vain yksilöllisestä tiedon hankkimisesta, vaan myös yksilön identiteetin 
rakentumisesta, yhteisöön osallistumisesta, merkitysten luomisesta sekä 
tekemällä oppimisesta. Kai Hakkarainen korostaa myös Wengeriin tu-
keutuen oppimisen sosiaalista ulottuvuutta ja oppimista osallistumisen 
prosessina (Hakkarainen 2000, 96–97). Sosiaalisen osallistumisen käsite 
kuvaa laajaa prosessia, jossa ihmiset aktiivisesti osallistuvat sosiaalisten 
yhteisöjen käytäntöihin ja rakentavat identiteettejään suhteessa näihin 
yhteisöihin. Sosiaalinen osallistuminen muokkaa sitä, mitä teemme, keitä 
olemme ja kuinka tulkitsemme sitä mitä teemme. (Wenger 1998 4-5.) 

Oppimisen sosiaalinen teoria rakentuu neljästä osa-alueesta (Wenger 
1998, 4–5).

1) Oppiminen merkitysten antamisena. Oppimisen perimmäisenä 
tarkoituksena on tukea kykyämme ymmärtää maailmaa ja kokea 
toimintamme siinä merkityksellisenä. Kun puhumme, ajattelemme 
ja ratkaisemme ongelmia, olemme tekemisissä merkitysten kanssa. 
Inhimillinen toiminta maailmassa on ensisijaisesti merkityksistä neu-
vottelua. Oppiminen muuttaa meitä siten, että muutamme tapojamme 
neuvotella merkityksistä. (Wenger 1998; 4, 52–53, 226.) 
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2) Oppiminen käytäntönä. Käytäntö viittaa tapaan puhua jaetuista 
historiallisista ja sosiaalisista resursseista, viitekehyksistä ja perspek-
tiiveistä, jotka ylläpitävät yhteistä sitoutumista toimintaan.

3) Oppiminen yhteisöön kuulumisena. Yhteisön käsitteen avulla Wenger 
kuvaa sosiaalisia rakennelmia, joissa ihmisten toiminta määritellään 
kannattavaksi ja ponnistelun arvoiseksi ja heidän osallistumisensa 
tunnistetaan osaamiseksi (mt. 4–5). Osallistuminen merkitsee sekä 
johonkin kuulumista että toimintaa, tekemistä. Käytäntö ja yhteisö 
liittyvät kiinteästi yhteen. Käytäntöyhteisön käsitteen avulla Wen-
ger kuvaa tietynlaisia sosiaalisia suhteita ja ryhmiä, joihin ihmiset 
kuuluvat ja joissa he ovat jäseninä. Käytäntöyhteisöjä on kaikkialla, 
niin ihmisten yksityiselämän piirissä kuin työelämässä (mt. 4–6). 
Käytäntöyhteisön ytimessä on sitoutuminen toimintaan, ihmisten 
väliset suhteet, jaettu tieto ja neuvottelu yhteisestä yrittämisestä ja 
ponnistelusta (mt. 85). Aina nämä yhteisöä koossa pitävät voimat 
eivät kuitenkaan ole julkilausuttuja tai näkyviä.  Käytäntöyhteisössä 
yhteinen ponnistelu voi luoda keskinäisen luottamuksellisuuden il-
man, että se tunnistetaan, tai siitä keskustellaan tai lausutaan ääneen 
yhteisenä ponnisteluna. Käytäntöyhteisöt mahdollistavat jäsenilleen 
merkityksellisyyden kokemuksia, toisaalta ne pitävät jäseniä kiinni 
noissa kokemuksissa. (Mt. 84–85.)

4) Oppiminen identiteetin luomisena. Tämä viittaa tapaan puhua siitä, 
kuinka oppiminen muuttaa käsitystämme siitä, keitä olemme ja millai-
siksi olemme tulossa. Identiteetin luominen tuottaa henkilökohtaista 
historiaa joksikin tulemisesta yhteisömme toimintayhteydessä.
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Kuvio 6. Oppimisen sosiaalisen teorian osa-alueet (Wenger 1998).

Praksiksen oppimisympäristöä ajatellen Wengerin teoria on mielenkiin-
toinen. Opintojaksoa on rakennettu siten, että opiskelijoiden keskinäiseen 
vuorovaikutukseen on kiinnitetty huomiota. Tarkoitus on, että opiskelijat 
oppivat toisiltaan, toistensa kanssa. Opiskelijan omakohtainen kokemus 
asiakastyöstä panee liikkeelle myös ammatillisen identiteetin kehittymiseen 
liittyviä prosesseja.

Oppiminen
Oppiminen 

joksikin
tulemisena

Oppiminen 
kuulumisena

johonkin

Identiteetti

Oppiminen 
tekemisenä Käytäntö

Oppiminen
kokemuksena

Merkitys

Yhteisö



48  



49

6 Praksiksen opetusmalli 

Asiakastyön taidot -opintojaksolla opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus 
omaksua asiakastyön taitoja ja tarkastella omaa toimintaansa oikeassa 
sosiaalityön ympäristössä ilman, että hänen tarvitsee itse ottaa täyttä vas-
tuuta tekemästään asiakastyöstä. Vastuu opiskelijoiden asiakastyöstä on 
käytännön opettajana toimivilla Praksis-sosiaalityöntekijöillä ja yliopisto-
opettajalla.

Asiakastyön taidot -opintojakson aikana opiskelijat tutustuvat sosi-
aalityöhön julkisessa viranomaisorganisaatiossa tehtävänä auttamistyönä. 
Opiskelijoita ohjataan arvioimaan menetelmien kuten tilannearviomene-
telmän merkitystä asiakastyössä sekä siitä nousevia eettisiä kysymyksiä. 
Oman persoonan käyttöä auttamistilanteissa pyritään vahvistamaan ja 
opiskelijan kanssa etsitään luontevaa tapaa olla asiakastilanteessa. Viite-
kehyksenä painotetaan yksilökohtaista psykososiaalista työtä. Tärkeänä 
nähdään erilaisten tiedonlajien hyödyntäminen sosiaalityöntekijän työssä. 
(Asiakastyön taidot.)

Opintojaksolla teoreettinen opetus, sosiaaliaseman käytäntöihin 
tutustuminen, oman asiakkaan tapaaminen ja sen reflektointi tapahtuvat 
rinnakkain. Opiskelu on rakennettu perinteiseen yliopisto-opetukseen 
verrattuna vahvasti oppimistehtävien, työpajojen ja käytännön opettajan 
ohjauksen varaan. Sisältöjä opiskelijat reflektoivat sekä yksin että käytän-
nön opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa. Itsenäistä työskentelyä on 
esimerkiksi opiskelijan valmistautuminen asiakastapaamiseensa ennen 
ohjauskeskustelua käytännön opettajan kanssa, jolloin opiskelija etsii 
etukäteistietoja asiakkaasta ja tietystä asiakasta koskettavasta aihealueesta. 
Asiakastyön kytkeminen opetusprosessiin tukee opiskelijan kehittymistä 
reflektiiviseksi asiantuntijaksi. Vuorovaikutus asiakastyötä tekevien käy-
tännön opettajien ja sosiaaliaseman muun henkilökunnan kanssa avaa 
oven työyhteisön jakamaan tietoon.
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Sosiaaliasemalla asioivien ihmisten elämäntilanteet ovat monimuo-
toisia. Opettajat valitsevat asiakkaat sovituin kriteerein ja kutsuvat heidät 
tapaamaan opiskelijoita. Opiskelijoiden asiakastyö toteutuu pääsääntöisesti 
toimeentulotukea hakevien sosiaaliaseman asiakkaiden kanssa. Nämä 
asiakkaat asioivat toimeentulotuen osalta sosiaaliaseman etuuskäsittelyssä 
ja asiakkaille tapaaminen opiskelijan kanssa sosiaalityöntekijän sijaan on 
vapaaehtoista. 

Opiskelijoiden tehtävänä on kartoittaa asiakkaan elämäntilannetta 
ja mahdollista palvelujen tarvetta. Koska taloudellisten vaikeuksien tie-
detään pitkittyessään usein liittyvän ja johtavan muihin vaikeuksiin tai 
ongelmiin, on asiakkaan kohtaaminen, hänen elämäntilanteensa yleinen 
kartoittaminen ja tarvittaviin palveluihin ohjaaminen perusteltua. Lisäksi 
asiakkaan tilannetta ja palveluiden tarvetta on lain mukaan arvioitava 
toimeentulotukiasiakkuuden pitkittyessä. Sosiaaliaseman sosiaalityössä 
keskeistä on tehdä asiakkaan kanssa yhdessä tilannearvio nykyisestä elä-
mäntilanteesta ja etsiä ratkaisuja vaikeaan elämäntilanteeseen.

Opiskelijan ja asiakkaan kohtaaminen on usein molemmille merki-
tyksellinen tapahtuma. Asiakas voi myös kokea tilanteen opiskelijan autta-
misena opinnoissaan ja siten kokea tapaamisen tärkeänä. Opiskelijat ovat 
arvioineet oman asiakkaan kohtaamisen opintojaksolla erittäin tärkeäksi, 
esimerkiksi vuonna 2007 oman asiakkaan kohtaaminen sai loppupalaut-
teessa yhteisarvosanan 4,5 (asteikolla 1–5). Ylipäätään Asiakastyön taidot 
-opintojakso on nähty merkittävänä suhteessa muihin opintoihin; vuonna 
2007 opintojakson merkittävyys sai yhteisarvosanan 4,5.

6.1 Asiakastyön perustaidot
Sipilä (1989) määrittelee psykososiaalisen työn byrokratiatyön ja palve-
lutyön rinnalla kulkevana sosiaalityön suuntauksena. Psykososiaalisessa 
lähestymistavassa asiakkaan auttaminen perustuu kasvokkaiseen vuoro-
vaikutukseen eli henkilökohtaiseen kohtaamiseen, ja asiakkaan tilanteen 
muutosta pyritään tukemaan vuorovaikutuksen avulla. Vuorovaikutuksel-
lisuus ei kuitenkaan perustu tiettyyn tai tarkasti rajattuun terapeuttiseen 
menetelmään. (Toikko 1997, 2000.) Psykososiaalinen työ pitää sisällään 
auttamistyön menetelmiä, kuten yksilö- ja verkostotyön malleja sekä 
käytännöllisiä ja ongelman ratkaisemiseen kohdistuvia tehtäviä. Muista 
sosiaalityön lähestymistavoista (Toikko 2000) lähelle aikuissosiaalityön 
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toimintaympäristöä sijoittuu sosiaaliturvapoliittinen lähestymistapa, jossa 
pääpaino on sosiaalihuollon ja -palveluiden järjestämisessä. 

Opetusta toteutetaan ajatellen, että sosiaalityön asiantuntijuuden 
ydin on asiakastyön taidoissa, ja että asiakastyön taitojen oppiminen on 
mahdollista asiakastyön systemaattisen harjoittelun ja kokemusten reflek-
toinnin kautta. Sivistyssanakirjan mukaan sanalla taito voidaan ymmärtää 
seuraavia asioita: hallinta, kyky, kyvykkyys, lahja, lahjakkuus, osaaminen, 
pystyvyys, taitavuus. Asiakastyön taidot -opintojakson aikana opiskellaan 
asiakastyössä tarvittavia perustaitoja: vuorovaikutustaitoja ja asiakkaan 
kohtaamisen taitoa sekä suunnitelmallista työotetta, tilannearviotyötä ja 
dokumentointia. Näitä ja näihin rinnastettavia taitoja kutsutaan lähde-
teoksesta riippuen asiakastyön perus- tai ydintaidoiksi. Käytämme tässä 
tekstissä käsitettä asiakastyön perustaidot. Asiakastyön perustaidot ym-
märrämme ammatillisina taitoina, jotka ovat välttämättömiä sosiaalityön 
kaikilla sektoreilla ja joiden kehittämistä opiskelijat jatkavat Praksiksessa 
toteutetun opintojakson jälkeen niin muilla käytännön opetuksen jak-
soilla kuin työelämässäkin. Keskeisinä, asiakastyöhön epäsuorasti mutta 
kuitenkin olennaisesti liittyvinä taitoina opintojakson aikana opetetaan 
myös itse- ja vertaisarvioinnin menetelmiä.

Sosiaalityön taidoksi voidaan määritellä kyky toteuttaa erityisiä toimin-
toja tehokkaasti ja johdonmukaisesti tietyn aikajakson kuluessa. Tärkeää 
on havaita, että taitoja voi oppia harjoittelemalla ja kokemusten kautta. 
Sosiaalityön taidot voidaan nähdä sekä olemassa olevien taitojen vahvistami-
sena ja kehittämisenä että uusien taitojen havaitsemisena, ymmärtämisenä 
ja kehittämisenä. Taitojen oppiminen todentuu vasta, kun niitä kokeilee 
käytännössä. (Thompson 2005, 86–87; Trevithick 2005, 64–65.) Edellä 
mainittu perustelee käytännön opetusta.

Asiakastyön taidot voidaan jakaa perustaitoihin, keskitason taitoihin 
ja edistyneempiin sosiaalityön taitoihin. Perustaitoja ovat haastattelutaidot, 
kuten kyselytekniikat, aktiivinen kuuntelu, reflektointi ja tiedon jakaminen. 
Keskitason taitoja tarvitaan, kun työskennellään edellistä haastavammissa 
asiakastilanteissa. Esimerkiksi sellaisten asiakkaiden kanssa on usein vaa-
tivampaa työskennellä, joiden on vaikea sitoutua yhteistyöhön tai jotka 
ovat sulkeutuneita tai välinpitämättömiä. Edistyneempiä taitoja käytetään, 
kun työntekijä työskentelee asiakastilanteessa, joka sisältää monisyisiä ja 
-tahoisia ongelmia, tai tilanteeseen liittyy konflikteja, vihamielisiä tunteita 
sekä voimakasta hätää ja ahdistusta. (Trevithick 2005, 64–65.) 
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Opintojakson aikana Praksiksessa opetetaan ja käytännössä kokeillaan 
lähinnä asiakastyön perustaitoja. Osalla opiskelijoista saattaa olla valmiuksia 
työskennellä myös keskitason taitoja vaativien asiakastilanteiden kanssa. 
Opiskelijoiden yksilölliset valmiudet, henkilökohtaiset kokemukset, aikai-
sempi koulutus ja työkokemus esimerkiksi lastensuojelu-, kehitysvamma- 
tai vanhustenhuoltolaitoksissa antavat väistämättä kokemusta erilaisten 
ihmisten kohtaamisesta. Asiakastyön luonteesta johtuen asiakastilanteen 
vaativuutta ei voida opintojakson opiskelijoiden asiakastyössä täysin kont-
rolloida etukäteen. Opiskelija saattaa joutua asiakastilanteeseen, jossa pitäisi 
pystyä käyttämään myös perustasoa vaativampia taitoja. Näissä tilanteissa 
käytännön opettajan tuki on erityisen tärkeää.

Opintojakson aikana opetettavien perustaitojen määrittely ei luo-
kittelusta huolimatta ole yksinkertaista. Sosiaalityöntekijä tarvitsee työs-
sään lukemattomia erilaisia taitoja. Tutkijasta riippuen taitoja on nimetty 
10–50 kappaletta (ks. Schulman 1993; Thompson 2005; Trevithick 2005). 
Asiakastyössä tarvittavat taidot perustuvat asiakkaan tilanteen riittävään 
ymmärrykseen niin yksilön kuin hänen sosiaalisten suhteidenkin näkö-
kulmasta. Keskeistä on kyky kuunnella, kohdata asiakas ja analysoida 
vaikeasti jäsenneltävissä olevia elämäntilanteita (Granfelt 2008). Asiakas-
työn taitojen rinnalla esitellään opintojakson aikana asiakassuhteen tai 
asiakastyön elementtejä. Hyvään ja vaikuttavaan asiakassuhteeseen sisältyy 
sellaisia tekijöitä kuin työntekijän aitous, välittäminen ja suhtautuminen 
hyväksyvästi asiakkaaseen, empatia (ks. Riikonen 1992; Särkelä 2001). 
Näistä esimerkiksi empatia määritellään usein taidoksi.

Taitojen edellistä laajempi määritelmä on luokittelu yleisiin taitoihin ja 
asiantuntijan taitoihin. Yleiset taidot voidaan luokitella kuten edellä perus-, 
keskitason ja edistyneisiin taitoihin. Asiantuntijan taitoja vaaditaan, kun 
on kyse tiettyyn asiakasryhmään, ongelma-alueeseen tai menetelmään 
liittyvästä työn jakamisesta, tai kun vaaditaan laajempaa tietoa ja taitoa. 
Asiantuntijan taitoihin päästään lisäkoulutuksen kautta. (Parsloe 2000 
viitattu teoksessa Trevithick 2005, 65.) Taitojen luokittelusta huolimatta 
niitä ei pitäisi arvottaa vaan huomata, että on asiakastilanteita, joissa pe-
rustason taidot riittävät (mt.).



53

6.2 Opetusjakson toimijat
Vuosina 2001–2004 Asiakastyön taidot -opintojakso toteutettiin Heikki 
Waris -instituutissa yliopisto-opettajien toimesta. Sen sisältö poikkesi sil-
loin jonkin verran nykyisestä. Opintojakson siirtäminen vuodesta 2005 
alkaen läntiselle sosiaaliasemalle todelliseen sosiaalityön ympäristöön asetti 
paineita muuttaa sisältöä. Kurssin sisältö ei toiminut sellaisenaan oikeassa 
sosiaalityön ympäristössä, vaan sitä piti muokata: menetelmällistä puolta 
vähennettiin ja toimintaympäristöön perehdyttämistä lisättiin.

Opintojakson toteutukseen läntisellä sosiaaliasemalla osallistuvat Prak-
sis-työryhmän työntekijät, opiskelijat, sosiaaliaseman asiakkaat, opiskelija-
assistentit sekä läntisen sosiaaliaseman sosiaalityöntekijät, etuuskäsittelijät 
ja muu henkilökunta. Opetus tapahtuu pääosin läntisellä sosiaaliasemalla. 
Lisäksi toiminnassa on sosiaalityöntekijän asiakastapaamisten havainnoin-
tien osalta mukana muita Helsingin sosiaaliviraston sosiaaliasemia.

Opintojakso sisältää noin 50 tuntia opetusta, jonka lisäksi siihen kuuluu 
opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä. Opintojakso sijoittuu sosiaalityön 
pääaineopiskelijoilla tavallisesti toisen vuosikurssin kevätlukukauteen; se 
on kestoltaan noin 11 viikkoa ja toteutetaan vuosittain maalis-toukokuussa. 
Tässä tekstissä kuvataan opintojakson järjestelyt sellaisena, kuin ne toteu-
tettiin vuonna 2007. Kehittämistyön myötä opintojakson toteutusta on 
muutettu jonkin verran vuosittain. Opintojakson aikataulu vuodelta 2007 
on nähtävissä liitteessä 1.
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Taulukko 1. Opintojakson toimijat, heidän asiantuntijuutensa ja tehtävänsä opin-
tojakson aikana.

Toimija Asiantuntijuus 
opintojaksolla Tehtävä

Praksis- 
sosiaalityöntekijät

Asiakastyön ja opetuksen 
asiantuntijuus ja kokemuksen 
käsitteellistäminen. Läntisen 
sosiaaliaseman ja aikuissosiaa-
lityön toimintaympäristön ja 
työkäytäntöjen tuntemus.

Toimivat käytännön opettajina 
opintojaksolla. Suunnittelevat 
opetussisällöt ja tuottavat 
opetusmateriaalia yliopisto-
opettajan kanssa.

Yliopisto- 
opettaja

Sosiaalityön teorian ja ope-
tuksen asiantuntijuus sekä 
kokemus sosiaalityöntekijän 
tehtävästä.

Toimii käytännön opettajana 
opintojaksolla. Suunnittelee 
opetussisällöt ja tuottaa ope-
tusmateriaalia Praksis-sosiaali-
työntekijöiden kanssa.

Opiskelijat Opiskelijan roolissa, opintojak-
son ja sosiaaliaseman käytäntö-
jen kriittinen tarkastelu. 

Tarkastelevat omaa asia-
kastapaamistaan ja saavat 
käsitystä asiakastyöstä 
sekä erilaisista asiakas- ja 
vuorovaikutustilanteista.

Sosiaalityöntekijät Sosiaalityön asiakastyön 
asiantuntijuus.

Esittelevät opiskelijoille omaa 
asiakastyötään ja keskuste-
levat siitä heidän kanssaan. 
Tuottavat opintomateriaalia 
opintojaksolle.

Etuuskäsittelijät ja  
uusien asiakkaiden  
tiimin sosiaaliohjaaja

Toimeentulotuen myöntä-
miseen ja ohjaukseen liittyvä 
asiantuntijuus.

Esittelevät omaa asiakastyötään 
toimeentulotuen neuvonnassa 
opiskelijan havainnoidessa.

Sosiaaliaseman  
asiakkaat

Kokemus omasta elämän-
tilanteesta ja sosiaalityön 
asiakkuudesta.

Toimivat asiakkaina opiskeli-
joille, saavat sosiaalityön palve-
lua, mahdollistavat opiskelijoi-
den oppimista.

Opiskelija-assistentit Kokemukset Asiakastyön taidot 
-opintojaksolta, sosiaalityön 
opintojen ja harjoitteluiden 
kautta saavutettu teoreettinen 
ja käytännön osaaminen.

Huolehtivat monista opinto-
jaksoon liittyvistä käytännön 
järjestelytöistä, tekevät Prak-
siksen toimintaan liittyviä 
selvitystöitä.

Muu sosiaaliasemien 
henkilökunta

Toimeentulotuen myöntämi-
seen ja maksatukseen liittyvä 
osaaminen, sosiaaliohjaus. 
Toimintaorganisaation ja käy-
täntöjen tuntemus.

Osallistuu opintojakson toteut-
tamiseen. Läntisellä sosiaaliase-
malla sosiaaliohjaajat ja etuus-
käsittelijät ohjaavat asiakkaita 
Praksikseen.
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Jokainen opiskelija tapaa opintojakson aikana sosiaaliaseman asiakkaan, 
tarkastelee asiakkaan elämäntilannetta tämän kanssa ja kirjoittaa siitä tilan-
nearviotekstin. Asiakkaat edustavat opintojaksolla oman elämäntilanteensa 
ja sosiaaliaseman asiakkuuden kokemusta. He mahdollistavat opiskelijan 
oppimista ja saavat opiskelijan tapaamisen kautta sosiaalityön palvelua. 
Opiskelijat havainnoivat jakson aikana sosiaalityöntekijöiden työskentelyä 
ja toimeentulotuen asiakasneuvontaa. Työntekijät toimivat tässä yhteydessä 
opiskelijoiden käytännön opettajina. Havainnoinnit tapahtuivat vuosina 
2005–2006 ainoastaan läntisellä sosiaaliasemalla, mutta vuonna 2007 
niitä laajennettiin myös Helsingin sosiaaliviraston eteläiselle ja pohjoiselle 
sosiaaliasemalle sekä maahanmuuttoyksikköön. Laajennus tapahtui, koska 
havainnointeja oli lisätty kahteen havainnointiaikaan opiskelijaa kohden 
ja näiden kaikkien havainnointien saaminen läntiseltä sosiaaliasemalta oli 
osoittautunut hankalaksi. Vuonna 2008 sosiaalityön havainnointiaikoja 
antoivat myös muutamat Espoossa ja Vantaalla toimivat aikuissosiaali-
työn sosiaalityöntekijät. Vuonna 2007 opintojaksoon otettiin mukaan 
toimeentulotuen neuvonnan havainnointi, joka toteutetaan läntisellä 
sosiaaliasemalla. Toimeentulotuen neuvonnassa etuuskäsittelijät ja uusien 
asiakkaiden tiimin sosiaaliohjaaja opastavat asiakkaita toimeentulotuen 
hakemisessa. Sosiaaliaseman henkilökunta, erityisesti etuuskäsittelijät, 
poimivat sopivia asiakkaita omasta asiakaskunnastaan ja tarjoavat heitä 
opiskelijoiden omiksi asiakkaiksi. Käytännön opettajat tekevät tästä jou-
kosta varsinaiset asiakasvalinnat. Toimijoiden asiantuntijuutta ja tehtävää 
opintojakson aikana tarkastellaan taulukossa 1.

Asiakastyön taidot -opintojakson käytännön asioiden hoitamisesta 
ja käytäntötutkimuksen tekemisestä huolehtii yhdestä kahteen opiskelija-
assistenttia. Opiskelija-assistentit ovat sosiaalityön maisterivaiheen opis-
kelijoita ja itse osallistuneet aiemmin Asiakastyön taidot -opintojaksolle. 
Heillä on tärkeä tehtävä toimia opiskelijoiden tukena opintojakson aikana. 
Opiskelija-assistentit ovat riittävän kokeneita opastamaan opiskelijoita. 
Heidän tehtävänsä on verrattavissa tutoriin eli vertaisohjaajaan.

Praksis-toiminnassa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden työajasta 
1/3 on sosiaaliasemalle tehtävää asiakastyötä ja yhteensä 2/3 Praksiksen 
opetus-, kehittämis- ja tiedontuotantotehtäviä. Tämän työtehtävien jaon 
ideana on se, että hankkeen työntekijöillä olisi kiinteä suhde sosiaalityön 
asiakastyöhön. Praksis-sosiaalityöntekijät ja yliopisto-opettaja toimivat 
käytännön opettajina Asiakastyön taidot -opintojaksolla. He toteuttavat 
opintojakson yhdessä ja vastaavat kukin samantyyppisistä työtehtävistä. 
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Opintojakson aikana Praksis-sosiaalityöntekijöiden työaika on varattu 
ainoastaan opetuksen prosesseihin. Kokopäiväinen työpanos opintojakson 
aikana on tärkeä, koska se mahdollistaa opetuksen sisältöjen jatkuvan ar-
vioinnin ja kehittämisen. Praksis-työryhmään on kuulunut osa-aikainen 
johtava sosiaalityöntekijä elokuun 2008 alusta alkaen.

Asiakastyön taidot -opintojaksolla on oma kurssisivusto, jonne on 
koottu kurssimateriaalia, muun muassa opintojakson opinto-opas (Asia-
kastyön taidot). Opinto-opas sisältää tietoa opintojakson sisällöstä, ja sen 
tehtävä on orientoida opiskelija opintojaksolle. Opintojaksoon kuuluvat 
oppimistehtävät julkaistaan kurssisivustolla opintojakson aikana. Opiskelijat 
palauttavat kirjalliset tehtävät internetpohjaiselle työskentelyalustalle tai 
sähköpostitse käytännön opettajille.

6.3 Opetuksen elementit
Asiakastyön taidot -opintojakson opetuksen keskiössä on opiskelijan 
vuorovaikutus asiakkaan kanssa. Opintojakson aikana opiskelija oppii 
asiakastyön taitoja reflektoimalla omaa asiakastapaamistaan ja muiden 
opiskelijoiden asiakastapaamisia. Opintojakson toteutus ja opetuksen 
elementit on suunniteltu niin, että ne noudattelevat asiakastyön prosessia. 
Tätä kautta ne tukevat opiskelijaa sekä omassa asiakastyön prosessissaan 
että kurssin aikana tavoiteltavassa oppimisprosessissa.

Kuviossa 7 kuvataan sitä, millaisista opetuksen elementeistä Asia-
kastyön taidot -opintojakso koostuu. Opetuksen elementeillä viittaamme 
opintojaksolla käytettyihin opetusmenetelmiin sekä opetustapoihin. Opin-
tojaksoon sisältyy työpaja- ja pienryhmätyöskentelyä, sosiaalityön asiakas-
työn havainnointia ja sosiaaliaseman toimintaympäristöön perehtymistä. 
Opiskelijan oma asiakastyö tapahtuu käytännön opettajan yksilöohjauksessa 
ja se videoidaan opiskelijoiden oppimisen tueksi. Opiskeluun kuuluu lisäksi 
parityöskentelyä ja oppimisen itse- ja vertaisarviointia. Oppimistehtävät 
valmistavat opiskelijoita asiakastyön eri vaiheisiin toimien heidän tuke-
naan asiakastyön prosessissa. Käytännön opettajat antavat opiskelijoille 
palautetta ja arvioivat heidän työskentelyään opintojakson aikana ja sen 
lopuksi. Osana opetusmateriaalia on lukemisto, joka koostuu asiakastyön 
perustaitoja käsittelevistä tieteellisistä teksteistä ja käytäntölähtöisistä jäsen-
nyksistä. Opintojakson materiaaliin kuuluu myös tieteellisistä julkaisuista 
koostuva kirjallisuuskokonaisuus. Opintojakson päättää Praksis-seminaari, 
jossa opiskelijoiden asiakastapaamisia reflektoidaan pienryhmissä video-
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nauhoitusten avulla. Opintojakson lopuksi opiskelijat kirjoittavat kokoavan 
esseen, jossa he pohtivat ja paikantavat opintojakson aikana tapahtunutta 
oppimistaan. Opetuksen elementtien sisältöä tarkastellaan yksityiskohtai-
sesti myöhemmin tässä luvussa.

Kuvio 7. Asiakastyön taidot -opintojakson opetuksen elementit.

Yksilöohjaus

Työpajatyöskentely

Asiakastyön 
videointi

Praksis-
seminaari

Asiakastyön 
havainnointi ja 
sosiaaliaseman 
asiakastyöhön 
perehtyminen

Parityöskentely

Oppimistehtävät

Opiskelijan 
asiakastyö

Lukemisto ja 
kurssikirjallisuus

Asiakastyön taidot –
opintojakson opetuksen 

elementit

Kokoava essee

Itse- ja 
vertaisarviointi

Opettajan 
antama 
palaute ja 
arviointi

Pienryhmä-
työskentely
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Opetuksen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota oppimista tukevan 
vuorovaikutteisuuden rooliin. Työpajaopetuksen vuorovaikutteisuutta 
on pyritty rakentamaan käytännön opettajien esittämien keskusteluky-
symysten, ryhmäkeskusteluiden sekä ryhmä- ja pariharjoitusten avulla. 
Käytännön pari- ja ryhmäharjoitukset antavat mahdollisuuden syventää 
oppimista oman tekemisen kautta (ks. Lindblom-Ylänne ym. 2003, 203–
233). Pienryhmätapaamisissa on asiasisällön lisäksi kiinnitetty huomiota 
ryhmään osallistujien keskinäiseen tutustumiseen, ryhmäkeskustelun 
luottamuksellisuuteen, ja niissä on käsitelty opintojakson herättämiä tun-
teita. Vuorovaikutusta painottavat opetusmenetelmät tuovat myös tunteet 
ja ryhmään liittyvät ilmiöt näkyviin (Repo-Kaarento & Levander 2003, 
140). Pienryhmän jäseniä on kannustettu ottamaan vastuuta ryhmän 
yhteisestä työskentelystä ja osallistumaan siihen. Yksilöohjaustapaamiset 
ovat luonteeltaan keskustelullisia ja niissä on pyritty lähtemään liikkeelle 
opiskelijan ajatuksista ja tuntemuksista. Yksilöohjauksessa on paljon myös 
työnohjauksellisia elementtejä (esim. Tiuraniemi 2005, 111–112).

Kuviossa 8 tarkastellaan opintojakson aikana tapahtuvaa prosessia 
ja opetuksen tukirakenteita. Opetus alkaa työpajatyöskentelyllä ja työ-
pajamuotoinen työskentely sijoittuu kokonaisuudessaan opintojakson 
alkupuolelle. Opiskelijan oma asiakastyö tapahtuu käytännön opettajan 
antaman yksilöohjauksen avulla. Oppimistehtävät mukailevat asiakastyön 
prosessia ja opiskelija tekee kunkin oppimistehtävän tietyssä kohdassa omaa 
asiakastyötään. Opetuksen tukirakenteiden avulla on luotu edellytyksiä 
sille, että opiskelija saisi tukea koko opintojakson ajan. Käytännön opet-
tajien, vertaisopiskelijoiden ja opiskelija-assistenttien tuki jakautuu koko 
opintojakson ajalle. Myös sosiaalityöntekijät toimivat käytännön opettajina 
opiskelijoiden seuratessa heidän työtään asiakastyön havainnointien aikana. 
Sosiaalityön asiantuntijat antavat opiskelijoiden asiakastapaamisista palau-
tetta Praksis-seminaarissa. Tässäkin kohtaa ajatuksena on kannustavan 
palautteen antaminen opiskelijoille.
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Työpajat
Työpajat ovat opintojakson opiskelijoiden ja opettajien yhteisiä tapaamisia, 
joissa perehdytään asiakastyön taitoihin eri näkökulmista. Työpajojen ideana 
on esittää sosiaalityön tutkimukseen perustuvia teoreettisia jäsennyksiä ja 
käytännön asiakastyön jäsennyksiä ja esimerkkejä rinnakkain. Työpaja-
työskentely sisältää alustuksia, ryhmäkeskusteluja ja harjoituksia. Praksis-
sosiaalityöntekijät ja yliopisto-opettaja valmistelevat yhdessä työpajojen 
sisällön. Opintojakson aikana järjestetään neljä työpajaa, joista kukin on 
kestoltaan kolmen oppitunnin pituinen (3 x 45 min). Opintojakso alkaa 
aloitustyöpajalla, jonka tehtävänä on orientoida opiskelijoita opintojakson 
sisältöön. Muiden työpajojen teemoina on vuorovaikutus, aikuissosiaalityö 
sosiaaliasemalla sekä sosiaalityön tilannearvio ja dokumentointi. Käytän-
nön asiakastyötä on jäsennetty opiskelijoille muun muassa esittelemällä 
asiakastyön prosesseja ja malleja, case-esimerkkejä sekä sopivia otteita 
sosiaaliviraston asiakastyötä koskevista ohjeista. Aikuissosiaalityöhön pe-
rehtyvässä työpajassa sosiaaliaseman henkilökunta esittelee sosiaaliaseman 
toimintaa sekä sosiaalityöntekijän ja muiden työntekijäryhmien työtä.

Työpajoihin on pyritty luomaan vuorovaikutuksellisuutta ja opiske-
lijoita on kannustettu esittämään kysymyksiä ja keskustelemaan. Keskus-
telukysymysten, ryhmäkeskusteluiden ja ryhmä- ja pariharjoitusten aiheet 
on johdettu työpajojen aiheista. Tilannearviota käsittelevässä työpajassa 
on esimerkiksi käyty ryhmäharjoituksen avulla läpi opiskelijoiden tekemiä 
tilannearvioita ja keskusteltu siitä, mitä tilannearvion pitäisi sisältää.

Sosiaalityön ja toimeentulotuen neuvonnan havainnointi
Ennen oman asiakastyön aloittamista opiskelijat havainnoivat sosiaalityön-
tekijän ja asiakkaan tapaamisia. Opiskelija on mukana asiakastapaamisissa 
ja havainnoi sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta ennalta 
annetun oppimistehtävän ohjeistuksen mukaisesti. Havainnointitehtävän 
avulla opiskelija saa kosketuksen sosiaalityöntekijän asiakastyöhön sekä 
vuorovaikutuksen muotoihin ja keinoihin. Sosiaalityöntekijät kertovat 
havainnoinnin yhteydessä opiskelijoille asiakastyöstään ja toimivat heille 
tässä yhteydessä käytännön opettajina. Opiskelija kirjoittaa jälkikäteen 
havainnoinnista tekstin, jossa hän tarkastelee asiakastapaamisen vuoro-
vaikutusta. Vuorovaikutuksen havainnointi on yllättävän vaativa tehtävä 
opiskelijoille ja usein havainnointi suuntautuu asiakastapaukseen vuo-
rovaikutuksen sijasta. Opiskelijat havainnoivat pääsääntöisesti kahden 
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sosiaalityöntekijän työskentelyä opintojakson aikana. Havainnointiaikoja 
antavat sosiaalityöntekijät ovat ns. muodollisesti päteviä5. Opiskelijoille 
järjestetään myös sosiaaliaseman muiden ammattilaisten työn havainnointia 
toimeentulotuen asiakasneuvonnassa.

Simuloitu asiakkaan kohtaaminen
Opiskelijat harjoittelevat asiakkaan kohtaamista simulaatioharjoituksen 
avulla. Tämä oppimistehtävä toteutetaan pariharjoituksena toisen opiskelijan 
kanssa ja sen avulla harjoitellaan asiakkaaseen ja hänen elämäntilanteeseensa 
tutustumista sekä hyvän vuorovaikutussuhteen rakentamista. Lisäksi opis-
kelijat harjoittelevat kuvitellun asiakkaan tilanteeseen eläytymistä. Tehtävän 
avulla he totuttelevat myös videointiin, joka toteutetaan opiskelijoiden 
omien asiakastapaamisten yhteydessä. Opiskelijat arvioivat sekä omaa että 
parinsa työskentelyä ja vuorovaikutusta asiakas- ja parityöskentelytilan-
teissa, ja antavat siitä palautetta toisilleen. Tehtävän avulla harjoitellaan 
siis myös itse- ja vertaisarviointia ja opitaan työn jakamista ja dialogista 
reflektointia. Toteutustapana ovat videoidut kuvitteelliset asiakastilanteet, 
joissa jokainen on vuorollaan asiakas ja sosiaalityöntekijä.

Opiskelijoiden omat asiakastapaamiset ja niiden reflektointi
Opintojakson aikana kukin opiskelija työskentelee oman asiakkaansa kanssa 
ja tapaa tämän yhdestä kahteen kertaa. Tapaamisten avulla opiskelijat har-
joittelevat asiakastilanteessa olemista ja asiakkaan kohtaamista. Tapaamisten 
keskeinen tavoite on asiakkaan kuuleminen ja hänelle läsnä oleminen. 
Toinen tapaamisille asetettu tavoite on sosiaalityön tilannearvion tekemi-
nen asiakkaan kanssa. Oppimistehtävät toimivat opintojakson runkona ja 
ohjaavat opiskelijaa asiakastyön prosessissa. Opiskelija miettii, valmistelee ja 
jäsentää työskentelyään oman asiakkaansa kanssa oppimistehtävien avulla. 
Opiskelijat tekevät oppimistehtävät pääosin itsenäisesti ja niitä käsitellään 
yksilöohjauksessa, pienryhmä-, parityöskentelyssä sekä työpajoissa.

Ennen asiakastapaamista opiskelija tutustuu asiakasta koskeviin tietoi-
hin ja orientoituu saamiensa tietojen perusteella tapaamiseen. Opiskelija etsii 

5 Kelpoisuusehtona on sosiaalityöntekijän kelpoisuutta koskevan lain 
272/2005 ja asetuksen n:o 608/2005 mukainen sosiaalityöntekijän 
kelpoisuus.
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etukäteen sellaista tietoa, jota asiakastapaamisessa oletettavasti tarvitaan, ja 
pohtii tapaamista vuorovaikutuksen näkökulmasta ja eläytymällä asiakkaan 
tilanteeseen (oppimistehtävä 3, ks. liitteet 3–4). Opiskelija myös pohtii ja 
suunnittelee etukäteen, millä tavoin hän tekisi tilannearviota yhteistyössä 
asiakkaan kanssa. Opiskelija ja käytännön opettaja käyvät yksilöohjausta-
paamisessa läpi opiskelijan etukäteen tekemän valmistautumistehtävän ja 
keskustelevat siitä ja tulevasta tapaamisesta asiakkaan kanssa.

Asiakas ja opiskelija keskustelevat tapaamisissa asiakkaan elämänti-
lanteesta ja opiskelija tekee yhteistyössä asiakkaan kanssa tilannearvion. 
Tilannearviolla tarkoitetaan tässä sosiaalityön tilannearviota, joka tehdään 
asiakkaan kanssa yhteistyössä, ja jossa jäsennetään hänen elämäntilan-
nettaan kokonaisvaltaisesti kiinnittämällä huomiota erityisesti asiakkaan 
voimavaroihin, ongelmiin ja toimintaympäristöihin (Kuvaja ym. 20076). 
Tilannearvio on asiakkaan elämäntilanteen analyysia ja tärkeiden seikkojen 
esiin nostamista. Siinä arvioidaan myös asiakkaan palvelutarpeita koko-
naisuutena. Tilannearviossa on tavoitteena huomioida mahdollisimman 
laajasti asiakkaan elämäntilannetta ja eri alueiden tarkastelu tuo siihen 
yhdenmukaisuutta ja kokonaisvaltaisuutta. Opetuksessa toteutetaan ns. 
avointa dokumentointia, jossa asiakkaan on mahdollista kommentoida 
kirjoitettua tekstiä ja vaikuttaa lopullisen tekstin muotoon. Tilannear-
viotyötä tukee väljä rakenne, johon opiskelijan on mahdollista tukeutua 
ensimmäisissä asiakastapaamisissaan. Opetuksessa käytetään Helsingin 
sosiaaliviraston Aikuissosiaalityön tilannearvio-opasta (Kuvaja ym. 2007) 
ja asiakastietojärjestelmän tilannearvionäyttöä.

Opiskelija kirjaa asiakastapaamisissa ylös akuutit tai etuuksien ha-
kemiseen, sosiaalipalveluihin tai elämäntilanteeseen liittyvät selvitettävät 
asiat. Tapaamisen jälkeen opiskelija selvittää asiat opettajan avustuksella 
ja informoi asiakasta niistä toisessa asiakastapaamisessa tai puhelimitse. 
Käytännön opettaja on varalla opiskelijan tavatessa asiakkaansa niin, että 
opiskelija voi tarvittaessa saada opettajalta välittömästi neuvoa asiakasta-
paamisen aikana. Asiakastapaaminen videoidaan asiakkaan luvalla. Asiakas 
allekirjoittaa ennen tapaamista kirjallisen suostumuksen videomateriaalin 
käyttämiseen opetus- ja tutkimustarkoituksiin. Asiakkailla on halutessaan 

6 Tämä käsitys tilannearviosta ei perustu yhteen tiettyyn teoreettiseen 
lähteeseen vaan pikemminkin useiden lähteiden synteesiin, joka on 
määritelty käytännön asiakastyön näkökulmasta. Ks. esim. Couldshed 
& Orme (1998)
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mahdollisuus katsoa video jälkikäteen. Tapaamisen aikana kamera on 
suunnattu opiskelijaan ja hän näkyy videolla eleineen ja ilmeineen, kun 
taas asiakkaasta taltioidaan ainoastaan hänen äänensä. Asiakastapaamisen 
jälkeen opiskelija ja käytännön opettaja käyvät purkukeskustelun, jossa 
käydään läpi tapaamista ja opiskelijan tuntemuksia. Purkukeskustelussa 
tarkistetaan myös asiakkaan tilanteen vaatimat akuutit toimet.

Opiskelija katsoo asiakastapaamisen videoinnin toisen samalle opin-
tojaksolle osallistuvan opiskelijan kanssa. Videoinnin tarkoituksena on 
tukea opiskelijan omien vuorovaikutustaitojen arviointia ja kehittämistä. 
Videoinnin avulla opiskelijan on mahdollista palata asiakastilanteeseen 
ja oppia työskentelystään. Omakohtainen kokeilu ja kokemus ovat avuksi 
asiakastyön taitojen oppimisessa. Tehtävän avulla harjoitellaan myös raken-
tavan ja kannustavan palautteen antamista toiselle opiskelijalle. Opiskelija 
voi saada toisen opiskelijan asiakastilanteita ja erilaisia työskentelytapoja 
havainnoidessaan uusia näkökulmia omaan asiakastyöhönsä. Opiskelijat 
käyvät videon katsomisen jälkeen itse- ja vertaisarviointikeskustelun (op-
pimistehtävät 5a ja 5b, liite 2). Myös käytännön opettaja katsoo opiskelijan 
asiakastapaamisen videoinnin ja valmistautuu antamaan opiskelijalle siitä 
palautetta. Tämän jälkeen opiskelija ja käytännön opettaja keskustelevat 
yksilöohjaustapaamisessa opiskelijan asiakastapaamisesta. Samalla he 
jäsentävät asiakkaan elämäntilannetta, miettivät siihen sopivia toiminta-
vaihtoehtoja ja opettaja antaa opiskelijalle palautetta asiakastapaamisesta. 
Käytännön opettaja antama palaute on jäsennetty Särkelän (2001, 65–81) 
esittämän jaon mukaan auttaviin toimenpiteisiin, tilanteen arviointitehtä-
vään ja suhdetta edistäviä toimenpiteitä koskevaan palautteeseen.

Opintojakson aikana opetetaan myös asiakasdokumenttien kirjoitta-
mista. Opiskelija valmistelee sosiaalityön asiakastietojärjestelmää varten 
asiakasta koskevat muistiinpanot ja tilannearvion. Käytännön opettaja 
antaa palautetta dokumenteista, ja opiskelija ja opettaja keskustelevat niistä. 
Dokumenttien valmistuttua käytännön opettaja siirtää tekstit sosiaalityön 
asiakastietojärjestelmään.

Opintojaksoon kuuluu pienryhmätapaamisia, jotka limittyvät opis-
kelijan asiakastapaamisten prosessiin. Pienryhmätapaamisissa opiskelijat 
esittelevät oman asiakkaansa tapaamisen ja havainnointikokemuksiaan 
toisille opiskelijoille. Samalla opiskelijan asiakastyöskentelyä pohditaan 
ryhmässä. Pienryhmätyöskentelyn tavoitteena on tarjota vertaistukea sekä 
mahdollisuus oman asiakastyön reflektointiin. Pienryhmätyöskentely edistää 
oppimista ja tukee ryhmätyötaitojen ja kollegiaalisen keskustelukulttuurin 
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kehittymistä. Tavoitteena on luoda ja ylläpitää avointa ja vastavuoroista 
ilmapiiriä. Pääasiallinen työmuoto ryhmissä on keskustelu. Ryhmät ovat 
ns. suljettuja ryhmiä, jolloin ryhmän kehittymisen vuoksi on tärkeää, 
että kaikki ryhmän jäsenet ovat paikalla kaikilla kokoontumiskerroil-
la. Ryhmäkeskustelut ovat luottamuksellisia. Opiskelijoille painotetaan 
salassapitovelvollisuutta, joka koskee kaikkia opintojakson aikana esille 
tulleita asiakastietoja.

Pienryhmätyöskentely muodostuu kolmesta (3 x 45 min/kerta) ryhmä-
tapaamisesta. Työskentelyn pohjana on läntisellä sosiaaliasemalla kehitetty 
sosiaalityön reflektiivinen itse- ja vertaisarviointimenetelmä Kuvastin (ks. 
Yliruka 2006a). Menetelmä tukee sosiaalityön tiimin arvioivaa työtapaa 
sekä yksilöllisen ja yhteisöllisen asiantuntijuuden kehittymistä. Kuvastimen 
työskentelytavat on mukautettu opintojakson ja opiskelijapienryhmän tar-
peisiin yksinkertaistamalla niitä ja suuntaamalla niitä opiskelijan oppimisen 
kannalta keskeisiin asioihin. Pienryhmien toimintaan on pyritty luomaan 
yhtenäisyyttä käytännön opettajien kesken muun muassa tekemällä jäsen-
nyksiä tapaamisten sisällöstä. Käytännön opettajien erilaiset taustat, kuten 
työkokemus, ammatilliset lisäkoulutukset ja persoonalliset erot vaikutta-
vat pienryhmäopetukseen, eikä pienryhmäopetusta ole mahdollista eikä 
toisaalta tavoiteltavaakaan yhdenmukaistaa niiden osalta. Opintojakson 
opiskelijat on jaettu pienryhmiin neljän käytännön opettajan kesken. Tällöin 
yhteen pienryhmään kuuluu 5–7 opiskelijaa. Kukin käytännön opettaja 
vastaa omaan pienryhmäänsä kuuluvien opiskelijoiden yksilöohjauksesta, 
pienryhmätyöskentelystä ja asiakastyöstä. Esimerkki ryhmätapaamisen 
ohjelmasta esitetään liitteessä 5.

Opetusmenetelmien ja tehtävänantojen avulla on pyritty luomaan 
edellytyksiä vertaistuen syntymiselle. Ryhmä- ja parityöskentelyssä käydään 
läpi asiakastyöhön liittyvän asiasisällön lisäksi kokemuksia ja tunteita, joita 
opintojakson sisältö on herättänyt opiskelijoissa. Vertaistiedon ja koke-
musten jakaminen on tärkeä osa opintojaksoa. Opiskelijoiden antamassa 
kirjallisessa palautteessa ja tämän julkaisun opetuksen tutkimus-osuudessa 
tulee esille, että opiskelijat pitävät opintojakson aikana tapahtunutta ko-
kemusten jakamista ja tuen saamista tärkeänä ja oppimista edistävänä (ks. 
tarkemmin luvuista 7 ja 8).

Lähes kaikki opiskelijat tapaavat oman asiakkaansa vielä toisen kerran. 
Toisen tapaamisen tarkoituksena on jatkaa keskustelua asiakkaan kanssa 
tämän elämäntilanteesta ja syventää ensimmäisessä tapaamisessa esille 
tulleita tilannearvion teemoja. Asiakkaalla on mahdollisuus kommentoida 
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ensimmäisestä tapaamisesta kirjoitettua alustavaa tilannearviotekstiä ja 
esittää siihen muutoksia (tilannearvioteksti on lähetetty asiakkaalle ensim-
mäisen tapaamisen jälkeen). Opiskelija on hankkinut tapaamisten välillä 
tietoa ensimmäisessä tapaamisessa mahdollisesti esille tulleista selvitettä-
vistä asioista ja informoi asiakasta niistä toisessa tapaamisessa. Opiskelija 
valmistautuu toiseen asiakastapaamiseen siihen liittyvän oppimistehtävän 
avulla. Lisäksi valmistautumiseen kuuluu oman käytännön opettajan 
kanssa käyty keskustelu, jossa mietitään opiskelijan työskentelyä toisessa 
asiakastapaamisessa. Asiakastapaamisen jälkeen käydään opiskelijan ja 
käytännön opettajan kesken lyhyt purkukeskustelu. Asiakastapaamisen 
sisällöstä keskustellaan tarkemmin erillisessä yksilöohjaustapaamisessa. 
Tässä tapaamisessa opiskelija ja käytännön opettaja katsovat yhdessä toi-
sen asiakastapaamisen videoinnin. Käytännön opettaja antaa opiskelijan 
työskentelystä palautetta videon perusteella ja opiskelija arvioi työskentelyä 
itsearviointitehtävän avulla. Opiskelija täydentää tilannearviotekstiä toisesta 
tapaamisesta saatujen tietojen perusteella. Opettaja antaa tilannearvio-
tekstistä palautetta, jonka jälkeen opiskelija viimeistelee sen. Opettaja ja 
opiskelija myös neuvottelevat asiakkaan kanssa tapahtuvasta jatkotyösken-
telystä. Jos kaksi tapaamiskertaa ei riitä, opiskelijoiden asiakkaat ohjataan 
sosiaaliaseman sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien asiakkaiksi. 

Asiakkaiden valinta
Opiskelijoiden asiakkaat valitaan seuraavasti: Etuuskäsittelijät ja muut 
sosiaaliaseman työntekijät valitsevat omien asiakkaittensa joukosta Praksik-
seen ehdotettavia asiakkaita. Käytännön opettajat haastattelevat asiakkaat 
puhelimitse ja kertovat heille, mistä on kysymys. Puhelussa varmistetaan, 
että asiakkaat suhtautuvat positiivisesti sosiaalityön opiskelijan tapaami-
seen ja videointiin. Opiskelijoille valitaan sellaisia asiakkaita, jotka eivät 
ole asioineet pitkään aikaan sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan vastaanotolla, 
ja joilla olisi käytännön opettajan arvion mukaan tarve sosiaalityön tilan-
nearvion tekemiseen. Opiskelijoille valitaan yksinasuvia asiakkaita, koska 
yhden henkilön elämäntilanteen kartoittaminen kokonaisen perheen sijasta 
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nähdään riittävänä7. Poissulkevana seikkana pidetään akuuttia päihde- tai 
mielenterveysongelmaa, elämäntilanteeseen liittyvää kriisiä tai kiireellistä 
hoitamista vaativia asioita, joihin asiakas tarvitsisi sosiaalityöntekijän apua 
heti. Myös opiskelevat asiakkaat on pääsääntöisesti rajattu pois, koska heillä 
on olemassa suunnitelma (opiskelu). Asiakkaan tulee puhua ja ymmärtää 
suomea hyvin. Asiakkaiden valinnassa tulee huomioida muun muassa 
opiskelijoiden kokemattomuus (suurin osa opintojakson opiskelijoista ei 
ole tehnyt aiemmin sosiaalityötä). Lisäksi valinnassa on huomioitava käy-
tännön realiteettina käytännön opettajan resurssit ohjata vaativaa asiakas-
työtä. Etukäteen tehty asiakkaiden valinta tekee tapaamisista luonteeltaan 
rauhallisempia sekä parantaa opiskelijan ja opettajan mahdollisuuksia 
keskittyä asiakasprosessiin. Asiakkaat, joilla on kiireellisiä asioita tai joiden 
tilanne on jollain tavalla kärjistynyt, ohjataan asioimaan sosiaaliaseman 
varsinaisten työntekijöiden kanssa opiskelijoiden sijasta.

Asiakasvalinnoissa tulee valinnasta huolimatta toisinaan yllätyksiä; 
asiakkaan elämäntilanne on voinut muuttua opettajan tekemän haastat-
telun jälkeen. Kaikki asiakkaiden elämäntilanteisiin vaikuttavat asiat eivät 
myöskään tule esille puhelinhaastatteluissa. Lisäksi osa asiakkaista jää pois 
sovituista tapaamisista. Sopivien asiakkaiden löytäminen oikeassa kohdassa 
opintojaksoa on opintojakson järjestämiseen liittyvä haaste. Opintojakso-
jen aikana saadun kokemuksen perusteella näyttäisi siltä, että naiset ja yli 
50-vuotiaat ovat sitoutuneet parhaiten työskentelyyn opiskelijoiden kanssa. 
On myös havaittu, että asiakaskuntansa tuntevilla etuuskäsittelijöillä, jotka 
pystyvät poimimaan asiakaskunnastaan opiskelijoille sopivia asiakkaita, 
on suuri merkitys asiakkaiden löytämisen ja sitä kautta opintojakson 
järjestämisen kannalta.

Praksis-seminaari
Opintojakso päättyy opiskelijoiden ja käytännön opettajien yhteiseen 
Praksis-seminaariin, jonka teemana on vuorovaikutustaitojen opiskelu 
sosiaalityön asiantuntijana kehittymisen tukena. Seminaareissa käytännön 

7 Sosiaaliaseman asiakkaana ovat tavallisesti kaikki kotitalouden 
jäsenet yhtä aikaa, yli 18-vuotiaita lapsia lukuun ottamatta. Tämä 
käytäntö pohjautuu toimeentulotuen määräytymisperusteisiin.  
Samassa taloudessa asuvilla voi olla kuitenkin omia asiakasprosesse-
jaan olemassa samanaikaisesti.
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opettajat ja opiskelijat keskustelevat asiakkaiden kohtaamisesta, sosiaa-
lityön ammatillisuudesta ja vuorovaikutuksesta. Seminaarin keskeisenä 
materiaalina ovat sosiaalityön opiskelijoiden valitsemat otokset videoiduista 
asiakastapaamisista. Videot katsotaan seminaarissa pienryhmissä, ja opis-
kelijat saavat palautetta omasta työskentelystään vuorovaikutustilanteissa. 
Seminaariin osallistuu Asiakastyön taidot -opintojakson opiskelijoiden ja 
opettajien lisäksi muutamia käytännön opettaja -koulutuksen käyneitä 
sosiaalityöntekijöitä ja muita sosiaalityön asiantuntijoita. He toimivat 
paneelikeskustelun osallistujina ja pienryhmissä kommentoijan roolissa. 
Lisäksi seminaariin osallistuvat Asiakastyön taidot -opintojakson lasten-
suojelun Praksiksessa suorittavat opiskelijat.

Kirjallisuus
Opintojakson kirjallisuus koostuu lukemistosta ja kurssikirjallisuudes-
ta. Lukemisto johdattelee opiskelijan työpajojen aihepiireihin aiheinaan 
asiakassuhteen elementit, tilannearvio, asiakastyön vuorovaikutus ja ai-
kuissosiaalityö. Se koostuu asiakastyön taitoja käsittelevästä teoreetti-
sesta kirjallisuudesta ja käytäntölähtöisistä jäsennyksistä. Lukemisto on 
jaettu työpajojen sisältöjen mukaisesti teemoihin ja teemoja vastaavat 
osiot suositellaan luettavaksi ennen kutakin työpajaa. Ennen kaikkea 
lukemisto toimii kuitenkin opiskelijan asiakastyön tukena opintojaksol-
la ja sen jälkeen. Kurssikirjallisuus, joka on lukemiston kanssa osittain 
päällekkäinen mutta laajempi, tukee työskentelyä opintojakson aikana. 
Kurssikirjallisuudessa lähestytään asiakastyötä ja asiakastyön taitoja eri 
näkökulmista ja sen tarkoituksena on syventää opintojakson teemoja ja 
teoreettista viitekehystä. Lisäksi opintojaksolla käytetään muuta kirjallista 
materiaalia, kuten sosiaaliviraston ohjeistuksia ja perehdytykseen tarkoi-
tettuja materiaalikansioita. Opiskelijoiden käytössä on myös sosiaalityön 
työmenetelmien SOSWEB-sivusto (SOSWEB).

Kokoava essee
Opintojakson lopuksi opiskelijat kirjoittavat viimeisenä oppimistehtävänään 
kokoavan esseen. Siinä he tarkastelevat ja reflektoivat oppimistaan Asiakas-
työn taidot -opintojakson aikana. Kokoavassa esseessä opiskelija peilaa omaa 
kehittymistään opintojakson alussa määrittelemiinsä oppimistavoitteisiin 
ja arvioi tavoitteiden saavuttamista. Ajatuksena on paikantaa opintojakson 
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aikana tapahtunutta omaa kehittymistä ja pohtia millaisia valmiuksia opin-
tojakso on antanut. Esseessä hyödynnetään monipuolisesti opintojaksolla 
esillä ollutta materiaalia (lukemistoa, työpajoja, ryhmä- ja yksilötapaamisia 
jne.) sekä käytetään mahdollisesti myös muuta lähdekirjallisuutta.

Arviointi
Käytännön opettajat arvioivat opiskelijoiden työskentelyä opintojakson 
aikana ja antavat siitä suullista ja kirjallista palautetta. Opiskelija saa 
käytännön opettajaltaan suullista palautetta yksilöohjaustapaamisissa ja 
pienryhmätapaamisissa. Suullinen palaute koskee opiskelijan asiakastapaa-
mista ja oppimistehtäviä. Opiskelijoille annettavan arvioinnin tavoitteena 
on tukea opiskelijan työskentelytavan kehittymistä sekä arvioivan työotteen 
omaksumista.

Käytännön opettajat antavat opiskelijoille kirjallista palautetta asia-
kastyöskentelystä ja opintojaksosta kokonaisuutena opintojakson loppuar-
vosanan yhteydessä. Asiakastyöskentelystä annettava palaute on jäsennetty 
Särkelän (2001, 65–81) esittämän jaottelun mukaan auttavia toimenpiteitä, 
tilanteen arviointitehtävää ja suhdetta edistäviä toimenpiteitä koskevaan 
palautteeseen. Opintojakson kokonaisarviossa painotetaan kirjallisia op-
pimistehtäviä ja erityisesti kokoavaa esseetä. Kirjallisen palautteen tehtävä 
on avata sisällöllisesti opintojaksosta annettavaa arvosanaa. Opiskelija voi 
myös palata halutessaan kirjalliseen palautteeseen opintojakson jälkeen. 
Käytännön opettajien antama opintojakson kokonaisarvio jäsennetään 
Wengerin (1998) sosiaalisen oppimisen käsittein identiteettityöhön, mer-
kitysten luomiseen ja yhteisöön osallistumiseen.

Arviointi on myös osa yliopiston arviointikäytäntöä. Opiskelijoille 
annettavien arvosanojen arviointikriteereinä käytetään osallistumista ja 
aktiivisuutta opintojakson aikana sekä kirjallisten tehtävien toteuttamista. 
Arvioinnissa korostuu se, miten opiskelija reflektoi teksteissä omaa opin-
tojakson aikana tapahtunutta oppimisprosessiaan. Huomiota kiinnitetään 
myös kirjallisten tehtävien sisältöjen valintaan, tekstin rakenteeseen, kir-
joittamistyyliin ja lähteiden käyttöön. Opintojakso arvostellaan asteikolla 
1–5. Opiskelijan oma käytännön opettaja antaa tämän arvosanan. Kurssin 
hyväksytty suorittaminen edellyttää kurssin kaikkien tehtävien tekemistä 
(oppimistehtävät, oman työskentelyn videointi, ryhmätyöskentely jne.).
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6.4 Käytännön opettajana Praksiksessa
Praksiksen käytännön opettajan haasteena on huomioida opiskelijoiden 
opintojaksolle asettamat erilaiset tavoitteet ja lähtökohtaisesti erilaiset 
valmiudet asiakastyöhön. Käytännön opettaja pyrkii rakentamaan ohjaus-
tilanteita siten, että ne tukisivat riittävän yksilöllisesti opiskelijan oppimista 
ja tämän tekemää asiakastyötä. Hän tukee ja ohjaa opiskelijan oppimispro-
sessia ja käyttää myös omaa asiakastyön kokemustaan opetusmateriaalina. 
Opettajan rooli suhteessa opiskelijoihin vaihtelee sen mukaan, onko kyse 
yksilötapaamisesta, pienryhmästä vai työpajatilanteesta. Opettaminen 
suuressa ryhmässä vaatii toisenlaisia taitoja kuin pienryhmän ohjaami-
nen. Yksilöohjauksen ja kasvokkaisen vuorovaikutuksen lisäksi opettajat 
suunnittelevat opetussisällöt sekä laativat erilaisia kirjallisia tehtäviä ja 
opetusta tukevia jäsennyksiä. Käytännön opettajan rooli Asiakastyön 
taidot -opintojaksolla eroaa käytännön opettajan roolista Käytäntö 3 & 
4 opetusjaksolla. Käytännön opettajalta vaaditaan monipuolisempia ope-
tusvalmiuksia, kuten opiskelijaryhmän kanssa työskentelyä.

Opintojakson käytännön opettajalta edellytetään kehittyneitä asia-
kastyön taitoja ja asiakastyön kokemuksen sekä osaamisen käyttämistä 
opetustilanteissa. Käytännön opettajalla on myös käsitys teoriasta opin-
tojensa ja opetusmateriaalin kautta. Opettaessaan käytännön opettaja 
joutuu syventämään ymmärrystään oppimisesta, ohjauksesta ja erilaisista 
pedagogisista ratkaisuista. Hänen tulee tukea opiskelijaa tarkoituksen-
mukaisesti, antaa rakentavaa ja kannustavaa palautetta sekä rakentaa 
aktiivisesti opiskelijan oppimista tukevaa ohjausprosessia. Opintojakson 
rakentuminen useista erilaisista prosesseista vaatii käytännön opettajalta 
erilaisten opetusmenetelmien ja opetusprosessin kokonaisuuden hallintaa. 
Lisäksi käytännön opettajana toimiminen Praksiksessa vaatii sitoutumista 
opiskelijan oppimisen tukemiseen ja olemiseen opiskelijaa varten opetuk-
sen aikana. 

Opiskelijat tuovat usein yksilötapaamisissa esiin sosiaalityöntekijän 
ammatti-identiteettiin ja omaan ammatilliseen suuntautumiseen liitty-
viä kysymyksiä, toisinaan voimakkaastikin. Oman persoonan käyttö ja 
henkilökohtainen tapa olla läsnä asiakastilanteessa herättää opiskelijoissa 
mietteitä ja pohdintaa. Opiskelijoiden ajatuksille on tärkeää antaa tilaa. 
Opiskelijoiden yksilöohjauksessa voi nähdä yhtäläisyyttä myös asiakastyö-
hön. Yhtäläisyyksiä on muun muassa seuraavissa asioissa: rinnalla kulke-
minen, kuuleminen, kuulluksi tuleminen, liikkeelle lähteminen opiskelijan 
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omista ajatuksista, opiskelijan työskentelyn tukeminen, rohkaiseminen, 
kannustaminen, tilan antaminen opiskelijan omille oivalluksille.

Yliopisto-opettajan ja kolmen Praksis-sosiaalityöntekijän muodos-
tama käytännön opettajien työryhmä toimii opintojakson aikana ver-
taisryhmänä, jossa on mahdollista reflektoida opetuksen kysymyksiä ja 
käytännön opettajuutta. Työryhmässä myös suunnitellaan, arvioidaan ja 
kehitetään opetuksen sisältöjä. Ryhmätyöskentely tuo yhdenmukaisuutta 
pienryhmäopetukseen ja yksilöohjaukseen sekä toimii ideariihenä uusien 
opetusmenetelmien kehittelylle. Tätä tehtävää on palvellut myös vuoden 
2006 loppuun asti järjestetty käytännön opettajien työnohjaus. Praksiksessa 
käytännön opettajina toimiville sosiaalityöntekijöille on järjestetty mahdol-
lisuus osallistua Helsingin yliopiston vuosittain järjestämään Käytännön 
opettaja sosiaalityön kehittäjänä -koulutukseen. Koulutus vahvistaa oman 
työn reflektoinnin ja käytännön opettajana toimimisen taitoja.

Praksiksen toimintaan on sisään rakennettuna opettajaroolien mo-
nimuotoisuus: sosiaalityöntekijät opettavat ja yliopisto-opettaja tekee 
asiakastyötä opiskelijoiden asiakastapaamisten puitteissa. Praksis-sosiaali-
työntekijän tehtävät, kuten asiakastyön taitojen opettaminen, tutkiminen, 
kehittäminen ja käytännön työskentely asiakkaiden kanssa tapahtuu pää-
osin eriaikaisesti. Työpanos on opintojakson aikana vahvasti asiakastyön 
taitojen opetuksessa, jolloin asiakastyö on välillistä, lähinnä opiskelijoiden 
asiakastyöskentelyä tukevaa. Oma asiakastyöskentely läntisellä sosiaaliase-
malla painottuu opintojaksoa edeltävään ja jälkeiseen aikaan. Asiakastyön 
kautta säilyy luonteva yhteys sosiaaliaseman asiakkaisiin ja ajassa eläviin 
ilmiöihin sekä palveluverkoston ja sosiaaliviraston toimintakäytäntöjen ja 
niissä tapahtuvien muutosten tuntemus. Praksis-sosiaalityöntekijä pystyy 
myös asiakastyön kautta olemaan yhteydessä muihin sosiaalityöntekijöihin 
ja voi tunnistaa ja jakaa työn vaatimaa kokemusta, osaamista ja ymmärrystä. 
Käytännön työ antaa myös mahdollisuuden kehitellä ja kokeilla erilaisia 
työmenetelmiä itse.

Tutkiminen ja kehittäminen Praksiksessa painottuvat pääsääntöisesti 
opintojaksoa edeltäviin ja jälkeisiin aikoihin, paitsi opetuksen kehittämisen 
osalta. Toisinaan on haasteellista sovittaa yhteen asiakastyön nopeaa rytmiä 
ja tutkimukseen tai tiedontuotantoon liittyvää hitaampaa työskentelytapaa. 
Siirtymät työtehtävästä toiseen vievät aikaa ja rytmiltään erityyppisten 
tehtävien tekeminen rinnakkain on vaativaa. Opettajan roolissa Praksis-
sosiaalityöntekijöiltä odotetaan myös pedagogista ja ajantasaista sosiaalityön 
teoreettista osaamista sekä näiden osalta jatkuvaa opetuksen kehittämistä 
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yliopisto-opettajan rinnalla. Tähän ei löydy helposti luontevaa foorumia 
sosiaaliaseman kontekstista. Näin ollen Praksis-sosiaalityöntekijöiden 
oman aktiivisuuden, yliopisto-opettajan välittämän tiedon ja esimerkiksi 
henkilökohtaisten koulutusten merkitys muodostuu tärkeäksi.

Yliopisto-opettajan erityinen rooli opintojaksolla on olla yhteyshen-
kilönä sosiaalityön opetussuunnitelman kokonaisuuteen ja tätä kautta 
opintojakson yleisten tavoitteiden laatiminen. Käytännön opettajana 
toimiminen edellyttää yliopisto-opettajalta myös vahvaa käytännön sosi-
aalityön osaamista. Asetelma ei ole täysin ristiriidaton. Yliopisto-opettajan 
toimenkuva koostuu pääosaltaan opetuksesta ja jossain määrin myös tut-
kimuksesta. Vaikka yliopisto-opettajalla olisikin aikaisempaa kokemusta 
sosiaalityöstä, on asiakastyön ja sosiaalitoimen organisaatioiden todellisuus 
niin nopeassa liikkeessä, että pistemäinen vierailu sosiaalityöntekijyyteen 
opintojakson puitteissa vaatii perusteellista orientoitumista. Jotta sosiaa-
lityötä voi ylipäätään sosiaalitoimen toimipisteessä tehdä, on tunnettava 
sosiaaliaseman työkäytännöt, työnjaot ja henkilökunta, osattava käyttää 
asiakastietojärjestelmää tiedonlähteenä ja dokumentoinnin välineenä sekä 
omattava käsitys, tässä tapauksessa, aikuissosiaalityön asiakaskunnasta ja 
aikuisille asiakkaille palveluja tarjoavasta palvelujärjestelmästä kokonai-
suudessaan. Toisaalta tässä on myös Praksis-sosiaalityöntekijällä tekemis-
tä, sillä esimerkiksi opetukseen ja tutkimukseen liittyvät tehtävät vievät 
luonnollisesti aikaa ja osallistuminen kaikkeen sosiaaliaseman normaaliin 
toimintaan ei ole mahdollista, joten ns. tietoaukkoja on kurottava umpeen 
muissa yhteyksissä.

Erityisen haasteelliseksi yliopisto-opettajalle muodostuu sosiaalityön 
työkäytäntöjen syvällinen omaksuminen ja hallitseminen. Asiakastyön tai-
dot -opintojaksolla opiskellaan sosiaalityön suunnitelmallista työprosessia, 
joka kiinnittyy konkreettisesti Helsingin sosiaaliviraston aikuissosiaalityön 
työkäytäntöihin tilannearvion ja dokumentoinnin osalta. Opintojaksolla 
ei luonnollisestikaan työskennellä problematisoimatta tai kontekstoi-
matta esiin nostettavia työkäytäntöjä tai -menetelmiä, mutta kyetäkseen 
opettamaan niitä, on opettajan hallittava myös käytössä oleva tapa tehdä 
vaikkapa tilannearvio.

Opintojakson sisältämistä oppimistavoitteista opiskelijan oman per-
soonan käyttö auttamistilanteissa, asiakastyön perustaitojen opetteleminen, 
eettisten kysymysten merkitysten pohtiminen tai vaikkapa erilaisten tie-
donlajien hyödyntäminen sosiaalityössä ovat juuri sitä perinteisen yliopisto-
opetuksen alaa, joka on luontevammin kytkettävissä yliopisto-opettajan 
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työnkuvaan ja ajankäyttöön. Asiakkaan kohtaaminen on aina yllätyksellistä 
ja ennustamatontakin. Asiakastyöhön osallistuminen lienee kuitenkin vält-
tämätöntä yliopisto-opettajan käytännön opettajuuden näkökulmasta.

Yliopisto-opettajan asiakastyöhön osallistumista voi pohtia myös 
ajankäytöllisesti. Opintojakson aikana yliopisto-opettaja osallistuu ja 
vastaa oman pienryhmänsä opiskelijoiden asiakastyöstä. Asiakkaan tie-
toihin perehtyminen, yhteydenotto asiakkaaseen, tilannearviotyöskentely 
sekä asiakkaan siirtäminen tarvittaessa sosiaaliaseman vastuutyöntekijälle 
edellyttävät paneutuvaa läsnäoloa. Jo asiakkaiden pyytäminen mukaan 
Praksis-toimintaan on eräänlainen sosiaalityön interventio. Kaikki asiak-
kaat, joille yhteistyötä esitetään, eivät ole siihen halukkaita, kukin omista 
syistään, mutta asiakkaan tilanne tulee joka tapauksessa arvioida, kirjata 
ja saattaa eteenpäin sosiaaliasemalla.
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7 Oppimisen tutkimus  
 Praksiksessa – aineistona  
 oppimispäiväkirjat

Praksiksessa ensimmäisenä keväänä toteutetun opintojakson jälkeen oli 
mahdollista pysähtyä tarkemmin pohtimaan kulunutta opintojaksoa ja sen 
antia opiskelijoille. Käytännön opetuksen kehittäminen tuntui tärkeältä, 
samoin sen jäljittäminen, millaisia vaikutuksia opetustavoilla ja opetuk-
sen kontekstilla on opiskelijoiden oppimiseen. Opiskelijoiden oppimisen 
tarkempi tutkiminen antoi myös mahdollisuuden kokeilla tutkimustyötä 
osana sosiaalityöntekijän työnkuvaa ja saada kokemusta erilaisten työ-
orientaatioiden yhdistämisestä. Tutkimusprojektista ovat vastanneet Tiina 
Mustonen, Sirpa Tapola-Tuohikumpu ja Laura Yliruka. 

Opiskelijoiden oppimisen tutkimiseen valitsimme Etienne Wengerin 
sosiaalisen oppimisen teorian (1998). Wenger käsittää oppimisen hyvin laaja-
alaisena ilmiönä. Wengerin mukaan oppimisessa ei ole kyse vain yksilölli-
sestä tiedon hankkimisesta, vaan myös yksilön identiteetin rakentumisesta 
ja yhteisöön kuulumisesta. Kai Hakkarainen korostaa myös oppimisen 
sosiaalista ulottuvuutta ja oppimista osallistumisen prosessina Wengeriin 
tukeutuen (Hakkarainen 2000, 96–97.) Tutkimusprojektissamme halu-
simme kokeilla Wengerin sosiaalisen oppimisen teorian käyttökelpoisuutta 
sosiaalityön taitojen oppimisen tutkimisessa. 

Oppimispäiväkirjat tutkimusaineistona
Tutkimusmateriaalina olivat opiskelijoiden kevään 2005 Asiakastyön 
taidot -opintojakson aikana kirjoittamat oppimispäiväkirjat. Tutkimusta 
tehtäessä haettiin tieteellisiä artikkeleita oppimispäiväkirjojen käytöstä 
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tutkimusmateriaalina. Hakukone löysi tuhansia viitteitä liittyen oppi-
mispäiväkirjoihin korkeakoulukontekstissa, mutta tutkimusajankohtana 
emme ehtineet perehtyä ja rajata tietokantaa niihin artikkeleihin, jotka 
olisivat olleet relevantteja omalle tutkimuksellemme. 

Opiskelijat kirjoittivat oppimispäiväkirjoja koko opintojakson ajan. 
Oppimispäiväkirjan kirjoitustapa jätettiin siinä mielessä vapaaksi, että 
oppimispäiväkirjan saattoi rakentaa temaattisesti tai niin, että pohdintoja 
kirjattiin kunkin opetustapahtuman jälkeen. Oppimispäiväkirjan osaksi 
liitettiin myös opintojakson aikana kirjoitetut oppimistehtävät. Ohjeis-
tuksessa opiskelijoita ohjattiin kirjoittamaan reflektoivaa tekstiä, jossa 
pohditaan kuultua ja opittua kriittisesti arvioiden ja perustellen. Ohjeena 
oli myös hyödyntää opintojakson kirjallisuutta pohdinnan tukena. 

Oppimispäiväkirjoilla oli opiskelijoiden näkökulmasta merkitystä, 
sillä ne olivat se tuotos, jonka perusteella opintojakson arvosana määräytyi. 
Opiskelijoilta pyydettiin opintojakson alussa lupa käyttää kaikkea opinto-
jaksolla syntynyttä materiaalia opetuksen tutkimustarkoituksiin. Kaikki 
antoivat suostumuksen kirjallisen materiaalin käyttämiseen. Opiskelijat 
tiesivät, että opintojakso toteutettiin vuonna 2005 ensimmäisen kerran. 
Heille myös kerrottiin, että opetuksen tutkimusta tehdään opetuksen 
kehittämistarkoituksessa. Tämä saattoi motivoida opiskelijoita tutkimus-
luvan antoon. 

Oppimispäiväkirjojen voi nähdä rakentuvan opiskelijoiden kokemusten 
reflektoinnista ja merkitysten antamisesta omille kokemuksille. Se, mitä on 
kirjoitettu, on ollut opiskelijalle merkityksellistä ja kirjoittaessaan omista 
kokemuksista opiskelija on itse löytänyt ja tuottanut toiminnalleen ja 
ajatuksilleen uusia merkityksiä. 

Oppimispäiväkirja on opiskelijan viimeinen työ Asiakastyön taidot 
-opintojaksolla. Se on opintojakson konkreetti lopputulos, opiskelijan 
antamien merkitysten kiteytymä. Mutta koska se on kirjoitettu prosessi-
maisesti opintojakson aikana, se on kuvaus myös erilaisista osallisuuden ja 
osallistumisen kokemuksista ja näissä prosesseissa tuotetuista merkityksistä. 
Oppimispäiväkirjojen tekstejä voi tarkastella sekä prosessina, jolloin voi 
paikantaa muutoksia opiskelijan ajattelussa, että lopputuloksina, jolloin 
voi kiinnittää huomiota opiskelijan tekemiin päätelmiin, oppimisen joh-
topäätöksiin opintojakson kontekstissa. Kiinnostavaa on myös se, mistä 
on kirjoitettu sekä se, mihin ei ole reagoitu kirjoittamalla. 
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Analyysi
Työryhmämme luki oppimispäiväkirjoja Etienne Wengerin sosiaalisen 
oppimisen teorian käsitteitä (käytäntö, yhteisö, merkitys ja identiteetti) 
hyödyntäen. Oppimispäiväkirjat luettiin niin, että tekstistä alleviivattiin 
kohtia, jotka kuvaavat opiskelijan merkitysten luomista, toimintaa osana 
yhteisöä, identiteettityötä sekä käytännön toimintaa. Analyysiyksikkönä 
oli lause tai kappale. Oppimispäiväkirjat analysoitiin niin, että tutkijat 
lukivat yhden opiskelijaryhmän oppimispäiväkirjat ja alleviivasivat koh-
dat, jotka kuvaavat edellä mainittuja luokkia. Tämän jälkeen kohdat 
kerättiin tiedostoiksi käsitteellisten luokkien alle. Tiedostoon merkittiin, 
kenen opiskelijan tekstistä on kyse (kirjaimet a–q) ja mihin opintojakson 
vaiheeseen tai oppimistehtävään teksti liittyy (numerot 1–12). Tässä vai-
heessa aineistolle esitettiin kunkin teeman osalta tarkentavia kysymyksiä, 
jotka avasivat kutakin teemaa (käytäntö, yhteisö, merkitys ja identiteetti). 
Käytäntö-teeman osalta luovuttiin sen käyttämisestä aineiston analyysikäsit-
teenä, sillä koettiin, ettei se nostanut esiin aineistosta erityisiä tutkimuksen 
kannalta olennaisia havaintoja. 

Tutkimusprojektissamme aineistoon perehtyminen ja Wengerin sosi-
aalisen oppimisen teorian käsitteisiin paneutuminen tapahtuivat pitkälti 
samaan aikaan. Sosiaalisen oppimisen teorian käsitteiden avulla tehty 
aineiston käsittely ja alustava analyysi tuotti erilaisia aineistoja. Työryhmän 
jäsenet toteuttivat analyysia kukin aineistonsa ehdolla. Yhteisissä keskus-
teluissa purimme teoreettista käsitteistöä auki ja samalla keskustelimme 
aineistosta; millaisia mieltä askarruttavia asioita omaa aineistoa lukiessa oli 
herännyt. Aineiston lukemisen ja teoreettisen käsitteistön auki purkamisen 
myötä tutkimuskysymykset vähitellen tarkentuivat. Yhdessä pohdimme, 
mitä Wengerin jaottelut aineistoissamme voisivat tarkoittaa. Koska analyy-
sitavat määrittivät kunkin työryhmän jäsenen tuloksia, esitellään aineiston 
käsittelyn valintoja ja teemakohtaisia tutkimuskysymyksiä tarkemmin 
seuraavissa luvuissa. Luvuissa tarkastellaan oppimista opiskelijoiden op-
pimispäiväkirjatekstejä analysoiden merkitysten antamisena asiakastyön 
taidoille, yhteisöön kuulumisena ja identiteettityönä.
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7.1 Neuvottelua asiakastyön taidoista – oppiminen  
 merkitysten antamisena

”Sosiaalityöntekijä on taitava sanaseppä. On osattava antaa sama ajatus takaisin 
asiakkaalle eri muodossa kun asiakas on sen sanonut, jotta voi tarkistaa ym-
märtäneensä. Harjoitellessamme tätä reflektiivistä kuuntelua huomasin, ettei 
se ole suinkaan niin helppoa ja yksinkertaista. Sitä kovin helposti antaa asioille 
oman merkityksensä, omat kokemukset, tunteet ja ajatukset sekoittuvat toisen 
ajatuksiin. Sanoilla on monia merkityksiä, tai ne voivat merkitä eri ihmisille 
eri asioita.” (P11)

Asiakastyön taidot -opintojakson aikana oppimispäiväkirjaa kirjoittanut 
sosiaalityön opiskelija kuvaa, miten sosiaalityöntekijän tulisi omata ref-
lektiivisen kuuntelemisen taito ollakseen ”taitava sanaseppä”. Työpajassa 
toteutettu harjoitus on saanut opiskelijan pohtimaan kuuntelemisen ja 
ymmärtämisen haastavuutta asiakastyössä ja samalla hän on tehnyt itselleen 
ymmärrettäväksi asiakastyötä ja sen vaatimuksia.

Seuraavassa tarkastellaan, mitä opiskelijoiden oppimispäiväkirjaotteet 
kertovat heidän tavoistaan antaa merkityksiä asiakastyön taidoille. Ana-
lyysissa on valittu tarkasteltaviksi aineistokohdat, joissa opiskelijat pohtivat 
asiakastyön taitoja: asiakkaan kohtaamista, vuorovaikutustaitoja, valmis-
tautumista asiakastyöhön, tilannearviotyötä, dokumentointia ja asiakastyön 
suunnitelmallisuutta. Aineistoa on tulkittu Wengerin käsitteiden valossa 
ja tutkimustyön lähtökohtaisena innoittajana on ollut Wengerin (1998, 
5) käsitykset oppimisesta kokemuksena sekä kykynä kokea oma elämä ja 
maailma merkityksellisenä.

Se, että osallisuutemme maailmassa on merkityksellinen, ei ole asi-
oiden tila vaan jatkuva uusiutuvan neuvottelun prosessi, joka sisältää 
sekä tulkintaa että toimintaa. Neuvottelu on metaforinen ilmaisu, jolla 
tarkoitetaan yksilön sisäistä, mutta myös sosiaalista pohdintaa asioiden ja 
olioiden merkityksistä, ja se kuvaa tapaa jolla merkitykset muodostuvat. 
Neuvottelun prosessi tuottaa jatkuvasti uusia käsityksiä maailmasuhteesta. 
Wenger (1998, 53–54, 226) näkee, että eläminen on jatkuvaa merkityksistä 
neuvottelua, ja että oppiminen muuttaa meitä muokkaamalla tapojamme 
neuvotella merkityksistä; merkityksiä ei ole ennalta olemassa, eikä niitä 
toisaalta tehdä yksinkertaisesti. Ihmisten keskinäisissä kohtaamistilanteissa 
neuvotellaan merkityksistä, ja sitä kautta osallisuus on myös identiteetin 
lähde (mt. 56). Osallisuus viittaa hyvin erilaisiin suhteisiin, niin myönteisiin 
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kuin kielteisiin. Kykymme muokata yhteisöjemme käytäntöjä vaikuttaa 
merkittävästi kokemukseemme osallisuudesta. Merkityksestä neuvottelun 
prosessissa tarvitaan tulkintaa ja toimintaa, ajattelua ja tekemistä sekä ym-
märtämistä ja vastaamista. Merkityksestä neuvottelu toteutuu Wengerin 
mukaan kielellisesti, sosiaalisissa kanssakäymisissä, mutta myös muilla 
tavoilla, epäsuorasti ja ilman kasvokkaista vuorovaikutusta. Keskeistä 
on, että neuvottelu tuottaa myös uusia olosuhteita uusille neuvotteluille. 
(Mt. 56–57.)

Merkityksistä neuvotellaan Wengerin mukaan osallisuuden lisäksi 
reifikaation prosesseissa. Reifikaatio on terminä vieraampi kuin osallisuus, 
mutta sillä on keskeinen rooli Wengerin sosiaalisen oppimisen teoriassa. 
Reifikaatiolla on kaksoismerkitys: yhtäältä se sananmukaisesti tarkoittaa 
esineeksi tekemistä, esimerkiksi ihmissuhteiden tarkastelemista esineel-
lisinä. Toisaalta sillä tarkoitetaan jonkin abstraktin kohteen käsittämistä 
elollisena toimijana, jolla on erilaisia kykyjä ja ominaisuuksia. Reifikaa-
tion prosessissa abstraktit käsitteet alkavat toimia ikään kuin elollisina 
subjekteina. Reifikaatioita ovat esimerkiksi talous ja demokratia; vaikka 
ne ovat abstraktioita, niistä puhutaan ja ne ymmärretään usein kuin ne 
olisivat itsenäisiä toimijoita (tätä kuvaa esimerkiksi lause ”taloudella menee 
huonosti”). Käytäntöyhteisöissä reifikaatiot ovat yhteisön erilaisia ajattelun 
ja toiminnan välineitä, joiksi voitaisiin nimetä vaikkapa strategiat, toi-
mintaperiaatteet ja toimintaa ohjaavat lomakkeet. Reifikaatiot saavat siis 
erilaisia muotoja, sekä konkreettisia että ei-konkreettisia. (Wenger 1998, 
57–58; Hakkarainen 2000, 90.)

Wengerillä reifikaatio on terminä laaja. Se viittaa sekä prosessiin 
että lopputulokseen. Oppimisesta osallistumisen prosessina kirjoittanut 
Kai Hakkarainen käyttää reifikaatioprosessista termiä esineellistyminen, 
” jonka välityksellä käytännön yhteisön kokemuksia ja toimintakäytäntäntöjä 
muunnetaan usein innovatiivisella tavalla ulkoiseen ja kommunikoitavaan 
muotoon” (Hakkarainen 2000, 90). Wengerin mukaan reifikaatioprosessi, 
ymmärryksen ulkoistaminen, kattaa laajan joukon erilaisia prosesseja, kuten 
tekemisen, esittelyn, nimeämisen, kuvailun, tulkitsemisen ja käyttämisen. 
Toimintaympäristömme rakentuu reifikaatioista, mikä perustelee termin 
käyttämistä merkityksistä neuvotteluja tarkasteltaessa. (Wenger 1998, 
58–60.) 

Opiskelijoiden kirjallisia neuvotteluja asiakastyön taitojen merki-
tyksistä voidaan lukea oppimisena, jota opintojaksolla lähtökohtaisesti 
tapahtuu. Merkityksistä neuvotteluille voidaan tuottaa mahdollisuuksia, 



78  

mutta tietynlaisia merkityksiä, tietynlaista oppimista ei voida opetuksen 
puitteissa tuottaa. (Wenger 1998, 225, 229.) 

Merkityksistä neuvottelua asiakastyön havainnointitilanteissa
Opiskelijat kohtasivat opintojaksolla asiakkaita havainnointitilanteissa 
havainnoijan roolissa sekä omassa asiakastyössään. Kohtaamistilanteita asi-
akkaiden kanssa oli opintojaksolla rajallisesti, yksi tai kaksi havainnointiti-
lannetta oman asiakastyön lisäksi. Niistä koostui tärkeä kokemusmateriaali, 
jonka pohjalta opiskelijat antoivat merkityksiä asiakastyön taidoille.

Havainnoinnissa opiskelija ei osallistunut asiakkaan ja sosiaalityönte-
kijän väliseen keskusteluun, vaan havainnoi tilannetta sivusta. Seuraavassa 
opiskelija kuvaa havainnointikokemusta asiakkaan ja sosiaalityöntekijän 
kohtaamisesta:

”...sosiaalityöntekijä ohjasi keskustelua eteenpäin ja kaikkien sosiaalityön kirjo-
jen ja oppien mukaan kysyi hyvin luonnollisesti juuri niitä oikeita kysymyksiä: 
miks sä sitten lopetit eilen juomisen? -tyylisesti. Asiakkaan ja sosiaalityöntekijän 
keskustelu tuntuikin etenevän koko ajan hyvin luontevasti, tasavertaisena ja 
’jätkämäisesti´”. (O1)

Ammatillinen osaaminen näyttäytyy opiskelijan havainnoimana sosi-
aalityöntekijän työskentelyn luonnollisuutena ja luontevuutena, tasa-
vertaisuutena asiakkaan kanssa sekä oikeiden kysymysten esittämisenä. 
Sosiaalityöntekijän taidot näyttäytyivät opiskelijan kuvauksessa ihailtavina 
ja esimerkinomaisina.

Opiskelijoiden havainnoimat asiakastilanteet luonnollisestikin vaih-
telivat ja tuottivat hyvin erilaisia havaintoja:

”Kohtaaminen oli suhteellisen sujuva ja asiakas päällisin puolin helppo, mutta 
tämä loppuunsa hiottu esiintyminen oli myös esteenä työntekijä-asiakas-vuoro-
vaikutussuhteessa. Tuntui kuin olisi ollut seuraamassa näytelmää, mitään erityistä 
aitoutta, luottamusta tai lämpöä en osapuolten välillä nähnyt. Molemmilla tuntui 
olevan oma roolihahmonsa, ulkokuorensa; sosiaalityöntekijällä viran puolesta, 
asiakkaalla kokemuksen perusteella tietoisesti kehitetty.” (K1)

Tapaaminen on näyttäytynyt opiskelijalle näytelmänä, jossa sosiaalityön-
tekijä ylläpitää roolillaan konflikteja kaihtavaa työskentelyä. Asiakastyön 
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taidot määrittyvät sekä sosiaalityöntekijän että asiakkaan ottamien roolien 
kautta ei-toivottavina, ”epätaitoina” ja onnistuneen työskentelyn esteinä.

Seuraavassa katkelmassa opiskelija pohtii kriittisesti ja omakohtaisesti 
sosiaalityöntekijän roolia suhteessa asiakkaaseen:

”Mietin myös tapaamisen aikana missä tavallaan menee raja sosiaalityöntekijän 
ja terapeutin välillä. Kun asiakas otti puheeksi, kuinka vaikeaa aikaa hän eli 
silloin kun mies lähti, sosiaalityöntekijä ei tarttunut aiheeseen. Ehkä jokainen 
sosiaalityöntekijä vetää rajat itse, kuinka paljon haluaa lähteä syventymään 
mihinkin aiheeseen. Itse olisin luultavasti jollain lailla reagoinut asiakkaan 
lauseeseen.” (H1)

Havainnointitilanne oli saanut opiskelijan pohtimaan sosiaalityöntekijän 
roolia auttamistyön ammattilaisena suhteessa terapiatyöhön. Opiske-
lija pohtii, kuinka itse toimisi vastaavanlaisessa tilanteessa ja tuo esille 
huomionsa siitä, että sosiaalityöntekijä jättää huomiotta asiakkaan esiin 
nostaman ihmissuhteisiin ja jaksamiseen liittyvän aiheen. Opiskelija tuo 
esille käsittäneensä, että kaikki sosiaalityöntekijät eivät toimi samalla tavalla 
samanlaisissa tilanteissa. Se, mihin sosiaalityöntekijä asiakkaan puheessa 
tarttuu, näyttäytyy sosiaalityöntekijän henkilökohtaisena valintana. 

Havainnointitilanteet edustivat opiskelijoille ensimmäistä mahdolli-
suutta osallistua sosiaaliaseman asiakastyöhön. Oppimispäiväkirjoista on 
luettavissa, että mahdollisuus asiakastyön havainnointiin tuotti paljon 
ajatuksia ja uusia merkityksenantoja. Vaikka opiskelijat olivat havainnointi-
tilanteissa päällisin puolin osallisina vain läsnäolollaan, heidän voi kuitenkin 
nähdä osallistuneen tilanteeseen aktiivisesti neuvottelemalla merkityksistä. 
Tarkastelluissa oppimispäiväkirjaotteissa asiakastyön taidot reifikoituvat 
ihannoitaviksi taidoiksi, ei-toivottaviksi ”epätaidoiksi” sekä näyttäytyivät 
henkilökohtaisten valintojen tekemisenä kohtaamistilanteissa. 

Kun havainnointi on valittu opetusmuodoksi Asiakastyön taidot 
-opintojaksolla, on rajatun osallisuuden asiakastyön käytäntöihin nähty 
palvelevan sosiaalityön ammattilaiseksi kehittymistä. Havainnointitilanteet 
voisi nähdä asteittain syvenevän osallistumisen prosessin ensimmäisenä 
vaiheena, jossa oppija osallistuu aitoon käytännön tilanteeseen ilman 
vastuuta työn tai toiminnan lopputuloksesta. Oppimisen kannalta mer-
kityksellisiä voivat olla tilanteet, joissa aloittelija voi osallistua rajoitetusti 
asiantuntijan käytäntöihin. Reuna-alueella tapahtuva osallistuminen voi 
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tuottaa pohdintaprosesseja, jotka palvelevat sekä tulokkaita että kyseistä 
yhteisöä. (Hakkarainen 2000, 92; Lave & Wenger 1991.)

Opiskelijat keskustelivat ryhmissä havainnointitilanteista, jolloin he 
kuulivat toisiltaan myös toisenlaisista asiakastilanteista. Monet opiskelijat 
jatkoivat asiakastapaamisen jälkeen myös laajemmin keskustelua sosiaa-
lityön arjesta kahden kesken sosiaalityöntekijän kanssa. Myöhemmillä 
opintojaksoilla opiskelijan kuvaus havainnointitilanteesta palautettiin 
myös sosiaalityöntekijälle, jolloin havainnointitilanne ja opiskelijan kuvaus 
siitä, miltä tapaaminen näytti ulkopuolisen silmin, saattoivat olla antoisia 
sosiaalityöntekijällekin. 

Asiakastyön käytännöt käyttökelpoisiksi – esimerkkinä 
tilannearvio
Asiakastyön taidot -opintojakson aikana opiskelijat antavat uusia mer-
kityksiä asiakastyön taidoille ja erilaisille sosiaalityön työkäytännöille ja 
menetelmille, joista he ovat aiemmin ehkä vain lukeneet oppikirjoista. 
Opintojakso tuo eteen ammatillisia käsitteitä ja termejä eli reifikaatioita, 
joiden tekeminen itselle ”käyttökelpoisiksi” tulee välttämättömäksi opis-
kelijan omassa asiakastyössä. Sosiaaliaseman sosiaalityön ja laajemminkin 
sosiaalityön työkäytäntöjen monipuolinen tarkastelu on keskeinen osa 
opintojakson opetusta. 

Wengerin mukaan erilaiset työkäytännöt voidaan nähdä tiettyjen 
käytäntöjen pitkän ja monipuolisen prosessin, reifikaation, tuloksena, 
artefaktina. Ne ovat vain jäävuori, joka viittaa laajempiin merkityskon-
teksteihin, joita inhimillisissä käytännöissä on toteutunut. Reifikaation 
tuottava prosessi ei välttämättä synny suunnitellusti, vaan se voi myös 
olla tahaton. (Wenger 1998, 58–60.)  Esimerkkinä siitä, miten opiskelijat 
pyrkivät ymmärtämään sosiaalityön työkäytäntöjä, käytetään seuraavassa 
opiskelijoiden tilannearviotyön kuvauksia.

Tilannearvio ja siihen liittyvät työkäytännöt olivat jo vuonna 2005 
Asiakastyön taidot -opintojakson opetuksessa keskeisellä sijalla. Tilan-
nearviotyötä käsiteltiin muun muassa työpajassa ennen opiskelijoiden 
oman asiakastyön alkamista. Käytännön opettajat ohjasivat opiskelijoita 
valmistautumaan omaan asiakastapaamiseen tilannearvion orientaatiol-
la. Seuraava tilannearviomääritelmä on kirjoitettu ennen ensimmäistä 
asiakastapaamista:
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”Tilannearviossa olisi varmaan hyvä ottaa esille viihtyminen muuntokoulutuk-
sessa, millaisena asiakas näkee työmahdollisuudet tulevaisuudessa, asumisolot, 
onko tyytyväinen asuinoloihin, mahdolliset epäkohdat asuinoloissa, vapaa-ajan 
viettotavat, harrastukset, yleinen pärjääminen, toimeentulotuen riittävyys, 
keskustelua rahankäytöstä, miten asiakas kuvailisi tämän hetkistä taloudellista 
tilannettaan, onko ulosotossa maksuja, luottotiedot, vahvuudet, ihmissuhteet, 
vaikeudet, riskitekijät omassa elämässä, velkatilanne jne.” (Q2)

Opiskelijan mielestä tilannearviossa tulee käsitellä laajasti asiakkaan elä-
mäntilannetta. Elämäntilannetta käsitellään faktojen tasolla sekä ottamalla 
puheeksi asiakkaan näkemykset tilanteestaan. Tilannearviota määritellään 
tapaamisessa esiin otettavien asioiden kautta. Opiskelijan kuvauksessa 
tilannearvio näyttäytyy listana erilaisia teemoja, joista asiakkaan omien 
näkemysten huomioiminen on yksi esille otettava asia muiden joukossa. 

”En päässyt osallistumaan työpajaan tällä kertaa. Tutustuin kuitenkin tilan-
nearvioon Soswebissa. Tilannearvio aloitetaan suppealla tilannearviolla, jossa 
arvioidaan onko akuuttia tarvetta. Jos akuutti tarve todetaan, niin siirrytään 
akuutin tarpeen poistamiseen. Jos akuuttia tarvetta ei ole, niin asiakkaasta 
tehdään tilannearvio. Tilannearvio kulkee koko työskentelyn ajan eikä ajoitu 
ainoastaan asiakassuhteen alkuun. Tilannearvio antaa eväät toiminnan suun-
nitteluun ja ohjaa työskentelyn tavoitteita.” (B11)

Kuvauksessa korostuu tilannearvio mekaanisena suorituksena; miten 
työskentelyssä asiakkaan kanssa edetään, mitä vaiheita siinä on. Opiske-
lijan käyttämät termit suppea tilannearvio, akuutti tarve, tarpeen poista-
minen ovat termejä, joiden sisältöä ei avata, kyseenalaisteta eikä koeteta 
tai osatakaan selittää omin sanoin. Toimijat, sosiaalityöntekijä ja asiakas, 
eivät ole kuvauksessa mukana lukuun ottamatta huomiota asiakkaasta 
tilannearvion kohteena. Opiskelija kuvaa työpajan jälkeen sitä, miten 
ymmärtää tilannearviota:

”Toisaalta tilannearvio on prosessi, jossa asiakas itsekin tekee arvion omasta 
tilanteestaan. Hän käy läpi monia ajatuksia, uusia ideoita tulee esille, tai sem-
moisia, jotka saattavat pitkäänkin leijua jossain taka-alalla. Asiakas itse saattaa 
miettiä, mikä hänen todellisuutensa onkaan. Minun tehtävääni kuuluu auttaa 
häntä ottamaan selvää, mitkä ajatukset tai tavoitteet ovat realistisia hänen 
tilanteessaan.” (N5)
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Opiskelija kuvaa tilannearviota prosessina, joka herättää asiakkaassa aja-
tuksia ja ideoita ja mahdollisesti perustavanlaatuista elämän pohdintaa. 
Opiskelijan mukaan sosiaalityöntekijän tehtävä on tukea asiakasta tässä 
prosessissa, jonka puitteet hän luo. 

”Asiakkaan tilanne voi oppimani mukaan olla erittäin sekava, ja joskus asiakas 
ei itsekkään hahmota elämäänsä ja tiedä missä mennään. Työskentelylle tulisi 
löytää tavoite yhdessä asiakkaan kanssa. Tällaista tilanteen kartoitusta voidaan 
kutsua myös tilannearvioksi.” (P11)

Opiskelija korostaa asiakkaan lähtökohtien huomioimista ja tavoitteiden 
yhteistä määrittelyä. Otteesta voi lukea, että opiskelija ymmärtää tilan-
nearvion kokoavana käsitteenä, ei niinkään asiakastyön määrittelyn läh-
tökohtana. Tilannearvio sinällään ei näyttäydy oleellisena vaan se, miten 
asiakasta ymmärretään ja miten hänet kohdataan.

Wengerin mukaan tiedon reifioiminen opetuksellisiin tarkoituksiin 
(erilaisten opetusmateriaalien laatiminen) tarjoaa jotain näkyvää ja pysy-
vää uusille tulijoille (opiskelijoille) heidän tavoitellessaan täyttä jäsenyyttä 
(omaa toimijuutta), mutta se ei takaa tarkoituksenmukaista osallisuutta 
yhteisön toimintaan. Reifikaatiot voivat nostaa tiedon esiin käytännöstä 
ja siten vähentää tarvetta osallisuuteen, mutta kuitenkin se, miten tärke-
ät sisällöt tulevat oppijoille merkityksellisiksi riippuu siitä, miten heillä 
on mahdollisuus osallistua käytäntöihin ja käytännöistä neuvotteluun. 
Reifikaatioille tyypillisiä väärin järjestyneitä käsityksiä voidaan korjata 
osallisuuden kautta. (Wenger 1998, 64, 229, 264–265.) Opiskelijoiden 
osallisuuden puuttumisen, esimerkiksi jos opiskelija ei ole päässyt työpajaan 
tai ei ole vielä tavannut asiakasta, voi tulkita olevan yhteydessä siihen, että 
asiakastyön taitoja hahmotetaan erilaisina toimintaohjeina, listauksina ja 
ulkokohtaisten määritelmien kautta. Osallistuminen vuorovaikutteisiin 
opetustilanteisiin ja oman asiakkaan tapaaminen taas näyttäisi tuottavan 
realistisempia sekä asiakkaan ja hänen tilanteensa herkemmin huomioivia 
taitomääritelmiä. 

Omaa kompetenssia rakentamassa – neuvottelua asiakastyön 
osaamisvaatimuksista
Opiskelijat antavat merkityksiä omassa asiakastyössään tarvitsemilleen tai-
doille ja rakentavat samalla sosiaalityössä tarvittavaa kompetenssia. Samalla 
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he tekevät ymmärrettäviksi kokemuksia oman osaamisensa rajallisuudesta. 
Wengerin (1998, 138.) mukaan työyhteisön yhteinen käytäntö määrittää 
sen, kuka on kompetentti osallinen, kuka ulkopuolinen ja kuka siltä väliltä. 
Uudet tulokkaat työyhteisössä pyrkivät saavuttamaan yhteisössä vaaditun 
kompetenssin muuttamalla kokemustaan kunnes se on yhteneväinen 
regiimin eli hallintajärjestelmän kanssa. Hakkaraisen (2000) mukaan 
käytäntöyhteisössä tapahtuvassa oppimisprosessissa omaksutaan vähitellen 
yhteisön toiminta- ja vuorovaikutuskäytäntöjä sekä opitaan toimimaan 
sovittujen normien mukaisesti. Asiakastyön taidot -opintojaksolla lähtö-
kohtana on harjoitella sosiaaliaseman sosiaalityössä taitoja, joita tarvitaan 
kaikilla sosiaalityön osa-alueilla ja joissa edelleen harjaannutaan tulevilla 
käytännönopetusjaksoilla. 

Opiskelijat valmistautuvat asiakastapaamiseen yhteisten opintojaksoa 
varten laadittujen ohjeiden mukaisesti ja käytännön opettajan tuella. Tar-
koituksena on rakentaa tapaamiseen asiakkaalle tilaa antava käsikirjoitus, 
josta voi tarvittaessa joustaa. Monet opiskelijat tapaavat asiakkaan ensim-
mäistä kertaa, joten valmistautuminen on tärkeä osa asiakastyöskentelyä. 
Useimmat opiskelijoista kuvasivat oppimispäiväkirjoissa, miten he olivat 
rakentaneet omaa työskentelyään. Toisaalta valmistautumista ei aina nähty 
erityisen tarpeellisena: 

”Lähden siis tapaamiseen vuorovaikutuksen näkökulmasta siten miten yleen-
säkin tilanteisiin, joissa tapaan uusia ihmisiä eli tunnustellen tilannetta aluksi 
ja toimimalla sitten sen mukaan, mikä kyseisessä tilanteessa tuntuu luonte-
vimmalta.” (H2)

Opiskelijan mielestä asiakkaan tapaamisessa pätevät samat lainalaisuu-
det kuin muidenkin uusien ihmisten tapaamisessa. Tulevaa asiakastyötä 
määrittävät tilanteen tunnustelu ja luonteva eteneminen, jotka kuulostavat 
sinänsä hyviltä työtavoilta. Opiskelija ei kuitenkaan koe tarvitsevansa 
vuorovaikutuksen tasolla erityistä valmistautumista tapaamiseen, vaan 
määrittelee asiakastyön taitoja itsestään selvinä ominaisuuksina. Seuraavassa 
opiskelija kuvaa päinvastaista tilannetta, perusteellista valmistautumistaan 
asiakastapaamiseen:

”Lähdin valmistautumaan tapaamiseemme kysyen itseltäni, missä tämä asia-
kas kokee tarvitsevansa apua. Minkä kokoisena ongelmana hän pitää koulun 
keskeytymistä, aikooko etsiä toisen alan koulutusta? Tekemästään rikoksesta 
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puhuminen ei välttämättä ole helppoa, kuinka ottaa asia esiin niin, että väl-
tyttäisiin syyttäjä-puolustelu-asetelmalta? Olen yrittänyt parhaani mukaan 
välttää kulttuuristen stereotypioiden sudenkuoppia, mutta väistämättäkin 
maahanmuuttajatausta on tämän asiakkaan kohdalla asia, joka on otettava 
esiin ja huomioon.” (K2)

Opiskelija on valmistautunut asiakastapaamiseen miettimällä, mikä on 
asiakkaalle olennaista, mihin tämä tarvitsisi apua. Hän pohtii, miten 
ottaa esille vaikeita kysymyksiä ja miten huomioida asiakkaan maahan-
muuttajatausta. Opiskelija ymmärtää valmistautumisen tutustumisena 
etukäteen asiakkaan lähtökohtiin ja vuorovaikutustilanteen mahdollisten 
haasteiden paikantamisena. Tilanteessa vaadittavana asiakastyön taitona 
ja itselle asetettuna kompetenssivaatimuksena, näyttäytyy taito ottaa esille 
asioita, joista ei ole välttämättä helppoa puhua. 

Opiskelijat valmistautuivat asiakastapaamiseen myös hahmottamalla 
sitä vaiheittaisena työskentelynä:

”Valmistautuessani asiakastapaamiseen mietin, miten olisi luontevinta aloittaa. 
Ajattelin, että selkeintä on jos esittelyn jälkeen selvitän käytännön asiat, kuten 
mikä on tapaamisen tarkoitus, mitä asioita tulemme käsittelemään ja mitä odotan 
asiakkaalta tilanteessa. Tämän jälkeen voi siirtyä itse aiheeseen eli asiakkaan 
tilanteen arviointiin, jonka aion toteuttaa saamani tilannearviolomakkeen avulla. 
Tosin aion työstää siitä omanlaiseni ja ottaa esille asioita, jotka koen kyseisen 
asiakkaan kannalta hyödyllisiksi.” (J2)

Opiskelija pohtii aluksi asiakastapaamista tilanteena, jossa hän haluaa 
nostaa esiin tietyt asiat. Tapaaminen näyttäytyy vaiheittaisena prosessina, 
jossa voidaan edetä vaiheesta toiseen, kuten asiakkaan tilanteen arviointiin, 
kun edelliseen vaiheeseen kuuluvat tehtävät on käsitelty. Opiskelija kertoo 
käyttävänsä tapaamisessa tilannearviolomaketta, jota aikoo työstää itselleen 
sopivaksi ja käyttää tilanteessa tavalla, jonka kokee asiakkaalle hyödylli-
seksi. Asiakastapaamisessa vaadittavina taitoina näyttäytyvät kyky edetä 
asiakastapaamisessa tiettyjen vaiheiden mukaisesti sekä käyttää välineitä, 
joita on muokattu asiakkaan tilanteeseen sopiviksi.

Asiakastapaamiseen valmistautumisvaiheessa opiskelijat ovat antaneet 
merkityksiä tulevalle tapaamiselle sekä määritelleet millaisia taitoja ja mil-
laista kompetenssia kohtaamistilanne vaatii. Miten opiskelijat muokkaavat 
käsityksiään asiakastyön taidoista kohdattuaan asiakkaan?
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Opiskelijat reflektoivat asiakastapaamista ja taitojaan asiakastilanteissa 
oppimispäiväkirjaan liitetyn itsearviointitehtävän avulla sekä yleisesti oppi-
mispäiväkirjaa kirjoittaessaan. Asiakastapaamisten kuvauksissa tulivat usein 
esiin tunteet, jotka vaikuttivat omaan toimintaan asiakastilanteessa:

”Olin hieman hermostunut ja jännitti. Tunteeni ilmenivät ylimääräisenä lii-
kehdintänä ja läpi tapaamisen jatkuneena hymyilynä ja naurahteluna – mikä ei 
välttämättä itsessään ole negatiivinen asia. Ehkä itse olisin halunnut kuitenkin 
olla vähän asiallisemman oloinen.” (K4)

Opiskelija kuvaa, miten hänen tunteensa välittyivät ilmeissä ja eleissä. Hän 
toivoo, että olisi osannut olla asiakastapaamisessa asiallisemman oloinen. 
Asiakastyön taidot näyttäytyvät opiskelijoiden asiakastyön kokemuksissa 
omien tunteiden vaikutuksille alttiina sekä toisaalta saavutettuina, toisaalta 
vajaiksi jäävinä. Asiallisena oleminen ja tunteiden hallitseminen asiakas-
tapaamisessa näyttäytyy tavoiteltavana taitona. Opiskelijat kuvaavat oppi-
mispäiväkirjoissa asiakastapaamisia myös onnistumisen kokemuksina. 

”Tapaaminen meni hyvin...puheltiin rauhallisesti ja ehkä onnistuin antamaan 
muutaman oikeankin neuvon asiakkaalle.” (M3)

Opiskelija rakentaa käsitystä hyvin menneestä tapaamisesta tuomalla 
esiin rauhallisen keskustelutavan ja kokemuksensa siitä, että on voinut 
antaa asiakkaalle oikeita neuvoja. Hänen kokemustaan sävyttää kuitenkin 
hienoinen epävarmuus avuksi olemisesta. 

Asiakastilanteissa oli myös haasteita, joita pohtimalla opiskelijat antavat 
merkityksiä asiakastyössä tarvittaville taidoille:

”Olin tehnyt etukäteen muistiinpanoja, joihin voisin tukeutua asiakastilanteessa, 
mutta olikin aika vaikeata soveltaa niitä käytäntöön hetkessä. Ongelmallisinta 
minusta oli myös muistiinpanojen tekeminen samaan aikaan kun piti miettiä 
myös keskustelun jatkamista. En oikein tiennyt, kumpaan olisi pitänyt keskittyä 
ja olo tuntui vähän sekavalta.” (F4)

Esille tulee haaste nivoa etukäteen tehtyä keskustelurunkoa sekä tehdä 
muistiinpanoja asiakastilanteessa. Epätietoisuus oikeasta toimintatavasta 
on tuottanut myös sekavan olon. Kun opiskelija on hämmentynyt koet-
taessaan asiakkaan kohtaamisessa hyödyntää valmistautumistaan ja tehdä 
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myös muistiinpanoja, näyttäytyvät asiakastyön taidot erilaisten osasten 
kokonaisuutena. Pohdinta siitä, kumpaan olisi pitänyt keskittyä, asiakkaan 
kohtaamiseen vai muistiinpanoihin, tuottaa mielikuvaa siitä, että olisi 
olemassa jokin oikea tapa toimia kyseisessä tilanteessa.

Opiskelijat ovat kuvanneet myös sitä, miten toinen tapaamiskerta 
oli muokannut heidän käsityksiään asiakkaasta ja kokemustaan avuksi 
olemisesta:

”Tuntui siltä, että tällä toisella kerralla asiakkaan puhe oli jotenkin rehellisempää 
kuin ensimmäisessä tapaamisessa. Minulle tuli myös tunne, että valehteliko-
han asiakas minulle ensimmäisessä tapaamisessa ihan päin naamaa. …Tämän 
tapaamisen jälkeen olin hieman hämmentynyt. Tuntui siltä että asiakkaan 
elämäntilanne olikin sekavampi kuin olin kuvitellut. En myöskään kokenut 
olevani hänelle juurikaan avuksi, vaikka sainkin tukiasioihin liittyviä seikkoja 
kerrottua.” (F12)

Opiskelija kiinnittää huomiota muutokseen asiakkaan tavassa kertoa 
tilanteestaan; toisessa tapaamisessa asiakas oli kertonut asioista niin kuin 
ne oikeasti ovat, oli ollut rehellisempi. Tapaaminen oli tuottanut hämmen-
nystä ja ristiriitaisia tunteita, muutoksia opiskelijan käsityksissä. Muutos 
asiakkaan käyttäytymisessä oli aiheuttanut opiskelijalle kokemuksen siitä, 
ettei hän voinut toimia suunnitellulla tavalla eikä myöskään mielestään 
voinut auttaa asiakasta riittävästi. Käyttäytyessään ennakoimattomasti 
asiakas oli vaikuttanut siihen, miten opiskelija pystyi käyttämään omia 
taitojaan. Asiakastyön taidot ja niiden käyttämisen mahdollisuudet näyt-
täytyvät opiskelijan kirjoituksessa myös asiakkaan määriteltävinä, toisin 
sanoen asiakas vaikuttaa siihen, miten sosiaalityöntekijä voi häntä auttaa 
ja millaiseksi tapaaminen muodostuu. 

Sosiaaliaseman sosiaalityöntekijöillä oli päätösseminaarissa mahdol-
lisuus antaa palautetta opiskelijoille:

”Praksis-seminaarissa paras saamaani palaute oli H:n kommentti siitä kuinka 
oma käytökseni vaikuttaa asiakassuhteeseen. Oma haastattelumainen otteeni ja 
muistiinpanovälineiden tuijottelu saattaa aiheuttaa sen, ettei asiakas koe minua 
kovin vastaanottavaiseksi ja näin ollen vastaa vain esitettyihin kysymyksiin. 
Tätä en ollut itse tullut ajatelleeksi ollenkaan.” (B10)
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Opiskelija on palautteen saamisen kautta ymmärtänyt uudella tavalla oman 
käytöksen vaikutuksen asiakassuhteessa. Otteesta välittyy tyytyväisyys 
siihen, että on saanut rehellistä palautetta, jonka perusteella omaa toimintaa 
voi muokata. Palautteen voi nähdä myös työyhteisön jäsenen tilaisuutena 
kertoa opiskelijalle tavoista, joilla hän voisi lisätä kompetenssiaan sosiaa-
lityöntekijänä ja siten saavuttaa vahvempi osallisuus sosiaalityöntekijöiden 
työyhteisössä.

Neuvottelu-termiä määrittää Wengerin mukaan jatkuva kanssakäy-
minen, asteittainen eteneminen ja ottaa–antaa-periaate. (Wenger 1998; 
54–55.)  Tämä näkyy opiskelijoiden teksteissä omien käsitysten, havaintojen 
ja kokemusten pohdintoina – asteittaisina ajattelun muutoksina, joistakin 
käsityksistä luopumisena, jonkin uuden tilalle saamisena:

”Kun itse tein asiakkaastani dokumentointia huomasin miten vaikeaa se oi-
keastaan on. Miten kirjoittaa todenmukaisesti, mutta hienovaraisesti. Doku-
mentointia tehdessäni huomasin, että se vaatii paljon aikaa ja keskittymistä. 
Huomasin sen, että minun tulee jatkossa lukea dokumentointi useaan kertaan 
läpi ennen kuin katson sen hyväksi.” (P3)

Opiskelijan mielestä dokumentointi vaatii onnistuakseen aivan oman työs-
kentelytapansa; keskittymistä ja useita kertoja läpi lukemista. Opiskelijan 
kuvaus kertoo muuttuneista käsityksistä ja omien toimintaperiaatteiden 
luomisesta tulevia dokumentointitilanteita varten. Dokumentoinnin merki-
tykset avautuivat opiskelijalle myös kuvittelemalla mahdollisia lukijoita:

”En ole koskaan edes miettinyt, kenelle todellisuudessa asiakirjat kirjoitetaan. 
Ne menevät asiakastietojärjestelmään, ja sillä selvä. Minä ajattelin vain, että 
niitä on pakko tehdä, enkä minä sen kummemmin miettinyt, miksi. Oli to-
della hyvä, että meitä muistutettiin siitä, että asiakirjoja itse asiassa luetaan. 
Sosiaalityöntekijät, muut viranomaiset ja asiakas itse voivat olla kiinnostuneita 
siitä, mitä esimerkiksi muistiinpanoissa lukee. Eli me emme kirjoita asiakirjoja 
tietokoneelle, vaan näille lukijoille. Minä kirjoittaisin varmaan myös itselleni, 
koska kirjoittaminen usein auttaa selvittämään ajatuksia.” (N3)

Opiskelija ei ole pohtinut, kenelle asiakirjat kirjoitetaan. Hän kuvaa, että 
työpajassa muistutettiin, että asiakirjoja luetaan ja niitä kirjoitetaan näille 
lukijoille. Opiskelija kirjoittaisi myös itselleen, koska kirjoittaminen usein 
auttaa selvittämään ajatuksia. Dokumentointi on saanut työpajassa aivan 
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uusia merkityksiä – asiakaskirjat ovat merkityksellisiä, niitä luetaan ja 
niistä ollaan kiinnostuneita. 

Opiskelija kuvaa, miten asiakastapaaminen on vaikuttanut hänen 
käsityksiinsä:

”Huomasin vasta tapaamisen jälkeen, kuinka stereotyyppisiä käsityksiä minulla 
oli ollut sosiaalitoimiston asiakkaista ja kuinka olin ajatellut, että vaikeudet 
johtuvat ”saamattomuudesta” ja tietämättömyydestä ja kuinka voisin helposti 
korjata tilanteen antamalla hyviä neuvoja jne.” (L2.2)

Opiskelija kuvaa avoimesti omanneensa aiemmin stereotyyppisiä käsi-
tyksiä asiakkaista ja asiakkaiden vaikeuksien syistä. Hän tuo esille, miten 
oli aiemmin ajatellut voivansa ”helposti korjata tilanteen antamalla hyviä 
neuvoja”. Asiakkaan tapaaminen on mahdollistanut muutoksen opiskelijan 
ajattelussa. 

Olosuhteiden luominen uusille merkityksille
Opiskelijoiden pohdinnat voidaan nähdä itsessään reifikaatioina, kokemuk-
siin perustuvan ymmärryksen ulkoistamisena ja näkyväksi tekemisenä. 
Toisaalta Wengerin (1998, 68) mukaan reifikaatioissa ei oikeastaan ole kyse 
kuvauksen antamisesta olemassa oleville merkityksille, vaan itse asiassa 
olosuhteiden luomisesta uusille merkityksille.  Osallisuus ja siihen sitoutu-
neet merkitykset eivät pääty rajatun tilanteen päättyessä vaan vaikuttavat 
identiteettiin vastaisuudessakin – merkityksellisyyden kokemisen mielessä 
osallisuutta ei voi hallitusti aloittaa ja päättää (Wenger 1998, 57). Mitä 
oppimispäiväkirjat kertovat siitä, miten kokemukset asiakastyöstä saattavat 
jäävät elämään ja vaikuttamaan opiskelijoiden asiakastyön taidoissa?

Seuraavassa opiskelija pohtii omaa kehitystään opintojakson 
aikana:

”Yhden asiakastapaamisen perusteella on tietysti vaikeaa arvioida omaa ke-
hitystään. Saihan siinä kieltämättä vähän esimakua. Ainakin opin sen, että 
asiakastapaamiseen on valmistauduttava huolellisesti, etenkin kun tapaa asi-
akkaan ensimmäistä kertaa. En ollut aikaisemmin mieltänyt valmistelutyön 
suurta merkitystä. Aloin myös ymmärtää, että yhden tapaamisen aikana ei 
ehdi hoitaa kovinkaan montaa asiaa. Vaikeisiin asioihin ei ole nopeita ja help-
poja ratkaisuja. Jos haluaa selvittää uuden asiakkaan elämäntilanteen kaikki 
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osatekijät huolellisesti, niin on varattava ainakin kaksi tai kolme käyntikertaa. 
Sosiaalityö näyttää olevan pitkäjänteisempää työskentelyä kuin aikaisemmin 
kuvittelinkaan.” (M12)

Opiskelija paikantaa muutoksia ajattelussaan asiakastapaamisen valmis-
tautumisen osalta sekä tuomalla esiin huomionsa pitkäjänteisyyden vaa-
timuksesta asiakastyössä. Hän huomaa muutoksia ajattelussaan, vaikka 
takana on vain yksi asiakastapaaminen. 

Opiskelijat kuvasivat myös sitä, miten myös vertaisopiskelijoiden koke-
musten kuuleminen on vaikuttanut heidän käsityksiinsä sosiaalityöstä:

”Olen näiden parin kuukauden aikana oppinut ymmärtämään, että luottamuk-
sen kehittyminen asiakas-työntekijäsuhteessa on jo saavutus sinänsä. Muiden 
asiakastapauksia kuultuani olen myös havainnut, että joillekin asiakkaille 
merkitsee paljon se, että saa puhua sosiaalityöntekijälle, tulla kuulluksi ja 
huomioiduksi.” (K12)

Opiskelija tekee seuraavassa näkyväksi sitä, mitä opintojakson aikana on 
oppinut:

”Minulla ne (kolme merkittävintä asiaa, mitä oli kurssin aikana oppinut – tar-
kennus T.M.) olivat: koko sosiaalityön työskentelytavan ja ammatillisen roolin 
harjoitteleminen esim. muistiinpanojen tekeminen, keskustelutyyli ja muu vuo-
rovaikutus, eleet ja ilmeet, sen ymmärtäminen, että kaikkeen ei voi valmistautua. 
Asiakkaan tilanne voi muuttua yllättäen, edellisellä kerralla puhutut asiat eivät 
välttämättä seuraavalla kerralla pidä paikkaansa.” (F6)

Asiakastyössä tarvittavat taidot, joita opiskelija kuvaa oppineensa, liittyvät 
kohtaamistilanteessa tarvittavaan osaamiseen ja kohtaamistilanteeseen 
valmistautumiseen. Opiskelija näkee oppimisen kannalta tärkeänä ”koko 
sosiaalityön työskentelytavan ja ammatillisen vuorovaikutuksen harjoittelemi-
sen”. Opiskelija vaikuttaa hahmottaneen opintojakson aikana sitä, miten 
erilaiset asiakastyön elementit, kuten valmistautuminen asiakastapaamiseen, 
vuorovaikutus ja muistiinpanojen tekeminen, nivoutuvat toisiinsa. Hän 
on myös pannut merkille asiakastyön yllätyksellisen luonteen ja sen, ettei 
kaikkea voi ennakoida.
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Opetuksen vahvuuksia ja haasteita Praksiksessa
Opiskelijat ovat kuvanneet oppimispäiväkirjoissa sitä, miten heidän kä-
sityksensä ovat opintojaksolla rakentuneet, miten heidän ajattelunsa on 
muuttunut ja mitä he kokevat oppineensa. On nähtävissä, että opintojakso 
on vaikuttanut monin tavoin heidän ymmärrykseensä sosiaalityöstä ja 
asiakastyössä tarvittavista taidoista.  Millaisia vaatimuksia ja haasteita 
opiskelijoiden antamat merkitykset ja oppimiskokemukset tuottavat käy-
tännön opetuksen kehittämiselle? Millaisia vahvuuksia niiden perusteella 
on nähtävissä asiakastyön taitojen opetuksessa Praksiksessa?

Opetus aidossa asiakastyön ympäristössä tuottaa tilanteita, joissa so-
siaalityön työkäytännöistä puhutaan erilaisia reifikaatioita, ammatillisia ja 
sosiaaliasemalla yleistyneitä käsitteitä ja termejä käyttäen. Opiskelijoiden 
kirjoituksissa ja sosiaalityötä koskevissa käsityksissä heijastuvat tavat, joilla 
sosiaalityön käytäntöjä on käsitelty erilaisissa opetustilanteissa. Kun työkäy-
tännöt voidaan nähdä ajan myötä kehittyneiden toimintatapojen tuloksina 
(Wenger 1998, 58–59), nousee tärkeäksi se, miten niitä käsitellään ja teh-
dään ymmärrettäväksi työyhteisön väliaikaisille toimijoille, opiskelijoille. 
Reifikaatiot tuottavat myös uusia reifikaatioita, joten erilaisten käsitteiden 
ja käytäntöjen purkaminen opetuksessa tuo tarkasteluun niitä määrittäviä 
käsitteitä. Tilannearviotyön avaaminen käsitteellisesti ja työkäytäntöjen 
tasolla tuo määriteltäväksi koko joukon muita työkäytäntöjä. Opetuksessa 
tulee huomioida, millaisia merkityksiä sisältäviä käsitteitä ja määrittelyjä 
käytetään ja miten niitä avataan opetustilanteissa. 

Praksiksessa opintokokonaisuuden vahvuutena voi nähdä sen, että 
opetuksessa työkäytäntöjä ja niitä määrittäviä käsitteitä voidaan tarkastella 
monipuolisesti erilaisista näkökulmista ja suhteessa aitoihin asiakastilan-
teisiin. Myös se, että opettajina ovat sekä sosiaaliaseman sosiaalityöntekijät 
että yliopiston sosiaalityön opettaja, tuo monipuolisuutta ammatillisten 
käsitteiden ja työkäytäntöjen tarkasteluun.

Opetuksen näkökulmasta toiseksi haasteeksi opetukselle voi nähdä 
sen, miten asiakastyön taitoja opetetaan ilman, että käsitetään asiakastyön 
taidot tai osaaminen kohtaamistilanteessa vain ideaalien ja täydellisten 
toimintatapojen kautta. Opetuksessa tulee voida vahvistaa opiskelijan 
kokemusta omasta kompetenssista ja oman työskentelytavan rakentumista. 
Kun kyse on asiakastyön taidoille perustaa luovasta opintojaksosta, tulee 
asiakastyön taitoja tarkastella asiakastyön periaatteiden sekä sovittujen ja 
ihanteellisten työkäytäntöjen rinnalla tilanteittaisina ja suhteessa asiak-
kaaseen rakentuvina. Praksiksessa pyritään löytämään tasapaino näiden 
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asiakastyön tarkastelutapojen välille. Asiakastyön taitoja pyritään ideaalisten 
taitojen korostamisen sijaan normalisoimaan ja löytämään riittävän hyviä 
tapoja toimia asiakastilanteissa. Tässä yhteydessä korostuu myös opiskelijalle 
annettavan myönteisen palautteen merkitys sekä opiskelijan mahdollisuu-
det luoda merkityksiä omalle työskentelylleen turvallisessa ilmapiirissä 
yhdessä käytännön opettajan kanssa. Tämä puolestaan edellyttää riittävää 
opiskelijakohtaista käytännön opetuksen resursointia.

Wengerin (1998, 265) mukaan käsitteellistäminen ja kirjallisten jä-
sennysten tekeminen eli tiedon reifioiminen opetuksessa ei itsessään takaa 
tarkoituksenmukaista ja käyttökelpoista oppimista. Opiskelijat, joilla on 
kirjallinen suhde opiskeltavaan asiaan, voivat tuottaa reifioitua tietoa ilman 
yritystä saavuttaa jonkinlaista omistajuutta sen merkityksiin. On tärkeää, 
että oppimista tapahtuu siten, että sitä arvioidessa sen rakenne ei ole paral-
leeli suhteessa ohjeistukseen vaan ennemmin mukautuu rakenteisiin, jotka 
ovat syntyneet osallisuudesta oikeaan käytäntöön. Oppimispäiväkirjoissa 
kuvattuja oppimiskokemuksia ei voidakaan pitää opetuksen peilikuvana 
tai nähdä niiden vastaavan suoraan opetuksen ja erilaisten ohjeistusten 
sisältöjä. Pikemminkin asia tulee nähdä niin, että asiakastyön taitojen 
opetus on tuottanut erilaisia mahdollisuuksia ja edellytyksiä ja mahdol-
lisesti myös esteitä opiskelijoiden yksilölliselle oppimiselle. Opetukselle 
haasteena näyttäytyykin se, millaisilla opetusmenetelmillä voidaan tuottaa 
opiskelijoille ihanteellisia oppimisen mahdollisuuksia ja miten voidaan 
paikantaa mahdolliset oppimisen esteet ja poistaa ne. Tämän haasteen 
osalta Praksiksen asiakastyön taitojen opetuksessa onkin kehitetty opiske-
lijapalautteen muotoja ja menetelmien kehittäminen opetuksen arviointiin 
nähdään tärkeänä käytännön opetuksen tehtävänä. 

7.2 Opiskelijoiden oppimisen yhteisöllisyyden  
 ulottuvuudet
Wenger painottaa teoriassaan oppimisen sosiaalisuutta ja osallistumista. 
Sosiaalinen osallistuminen on ikään kuin oppimisen ytimessä, vaikka 
yhteisö on teoriassa myös yksi osa-alue. Oppimisen yhteisöllistä ulottu-
vuutta tarkastellaan oppimispäiväkirjoista seuraavien kysymysten avulla: a) 
Millaisia merkityksiä opiskelijat antavat yhteisöön kuulumiselle? Millaisena 
käytäntöyhteisönä Praksis näyttäytyy? b) Millaista yhteistä yrittämistä ja 
ponnistelua opiskelijat kuvaavat? Miten toiset opiskelijat ovat läsnä oppi-
misessa? c) Millaisia jaettuja ohjelmistoja (rutiineja, työkaluja, sanoja jne.) 
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opiskelijat kuvaavat? Keiden kanssa ohjelmistoa jaetaan, mitä jaetaan? d) 
Millaisten kokemusten kautta opiskelijat tulevat osallisiksi? Mikä merkitys 
osallisuudella ja ei-osallisuudella on oppimiselle?

Oppimispäiväkirja-aineistossa joidenkin kysymysten alla voi nähdä 
useampia teemoja. Esimerkiksi yhteisen yrittämisen ja ponnistelun kohteena 
on useampia asioita: asiakastapaaminen, tapaamiseen valmistautuminen, 
jännitys, odotus, videointi. Samoin osallisuuteen liittyviä teemoja löytyi 
useampia: toisaalta ulkopuolisuus ja vierailu, mutta esiin nousee myös 
yhteistyö, yhteiset keskustelut sosiaalityöntekijöiden kanssa. Opiskelijat 
myös pohtivat osallisuutta laajemmissa konteksteissa; suhteessa omaan 
itseen ja sosiaalityöntekijöihin ammattikuntana. Sen sijaan yhteisöön 
kuulumisen teemaan liittyen opiskelijat kuvaavat samaa asiaa, pienryhmää. 
Opiskelijat kirjoittavat pienryhmästä paljon, monin eri tavoin. Pienryhmä 
on hyvin keskeinen opiskelijoiden yhteisöllisyyden kokemuksissa. Vähiten 
analyysiyksiköitä tuli kolmannen tutkimuskysymyksen kohdalle. Jaetut 
ohjelmistot näyttäytyvät vähäisiltä ja ovat suhteessa toimintaympäristöön, 
sosiaaliasemaan. 

Opiskelijoiden yhteisö opiskelijan oppimisen tukena
Opintojakso Praksiksessa toimii rajapintana yhdistäen yliopiston ja sosiaa-
liaseman, teorian ja käytännön. Opiskelijat odottavat Asiakastyön taidot 
-opintojaksolta nimenomaan käytäntöä. Asiakastyön taidot -opintojak-
solla opiskelijat saavat omakohtaista kokemusta ja käytännön tuntumaa 
aikuissosiaalityöstä.

”Odotin, että saan jonkinlaisen käsityksen sosiaalityöntekijän työstä ja siihen 
liittyvistä iloista ja suruista. Ensimmäisen tapaamisen jälkeen olin innostunut, 
sillä kurssi vaikutti erilaiselta kuin mikään muu tähän asti.” (I11)

Teoriassaan Wenger nostaa esiin osallistujien keskinäisen sitoutumisen 
yhtenä yhteisöä koossa pitävänä voimana. Sen mukaan käytäntöyhteisön 
jäsenillä on oma paikkansa ja identiteettinsä, mikä määräytyy käytäntöön 
osallistumisen ja sitoutumisen aikana. (Wenger 1998, 73, 76–77.) Opin-
tojaksolla opiskelijoiden tärkein yhteisö näyttää olevan toiset opiskelijat. 
Oppimispäiväkirjoissa opiskelijat puhuvat ”meistä”. Toisten opiskelijoiden 
rooli on hyvin merkityksellinen opiskelijan omassa oppimisessa. Opiskeli-
jat perehtyvät yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa aikuissosiaalityöhön. 
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Perehtyminen tapahtuu tutustumalla toisten asiakastapauksiin, kuunte-
lemalla ja jakamalla käsityksiä asiakastyöstä. Opiskelijoiden keskinäiset 
suhteet muodostuvat käytäntöön osallistumisen kautta, asioita yhdessä 
tekemällä. 

”Oli mielenkiintoista kuulla muiden kokemuksia havainnoinnista ja mitä kaikki 
olivat niistä oppineet. Huomasimme heti kuinka erilaisia tapaamiset olivat olleet, 
mikä kertoo aikuissosiaalityön monimuotoisuudesta.” (I11)

Opiskelijat kokivat erityisesti pienryhmätyöskentelyn itselleen oppimisen 
kannalta tärkeänä. Pienryhmässä opiskelijat keskustelivat aikuissosiaali-
työstä, saivat tietoa ja tukea omaan asiakastyöhön.

”Kolmas ryhmätapaaminen oli osaltani mielenkiintoisin, sillä kävimme läpi 
omaa asiakastapaamistamme, vertailimme niitä toistemme tapaamisiin ja 
saimme palautetta omiin näkemyksiimme.” (Q6)

”Kuulemalla muiden asiakkaista oppi paljon erilaisista tilanteista ja siitä miten 
niissä voi toimia.” (P6)

Pienryhmissä tärkeää on luottamuksellinen ja kannustava ilmapiiri.

”Myös asiakastapaamisen jälkeinen ryhmäistunto, jossa puitiin jokaisen tapa-
usta, oli älyttömän hyödyllinen. Ensinnäkin siinä sai palautetta toiminnastaan 
sekä tietoa siitä miten muut olisivat toimineet. Toiseksi oli hienoa kuulla toisten 
tapaamisista ja niiden herättämistä tunteista.” (P6)

Vertaistuen ja pienryhmän toimivuuden kannalta tärkeää on se, että opiske-
lijat tapaavat omat asiakkaansa oikeaan aikaan. Opiskelijat odottavat, että 
he saavat pienryhmässä tukea asiakastyöhön. Opintojakson aikataulu oli 
ennakkoon suunniteltu toimimaan niin, että pienryhmissä oli varattu aikaa 
kullekin opiskelijalle vuorollaan jakaa ja käsitellä omaa valmistautumistaan 
asiakastapaamiseen ryhmän tuella. Käytännössä näytti olevan jossain 
määrin vaikeuksia sopivien asiakkaiden hankkimisessa opiskelijoille, osa 
asiakastapaamisista myös lykkääntyi asiakkaiden poisjääntien vuoksi. 

”Minusta tällaisissa pienryhmissä parasta on ollut muiden opiskelijoiden asia-
kastapauksiin tutustuminen. On ollut opettavaista kuulla, millaisten ongelmien 
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takia asiakkaat ovat ottaneet yhteyttä sosiaaliasemaan ja miten näitä ongelmia 
on lähdetty työstämään. Olisin kuitenkin odottanut, että ensimmäisellä pien-
ryhmätyöskentelykerralla olisi käyty asiakastapauksia läpi ennen ensimmäistä 
asiakastapaamista ja keskustelun kautta olisin saanut vinkkejä asiakkaan koh-
taamiseen. Koska minulla oli vain yksi asiakastapaaminen, niin en tuntenut 
saavani ryhmältä omaan työhöni neuvoja, sillä keskustelu asiakkaasta käytiin 
vasta asiakastapaamisen jälkeen.” (E6)

”Mielestäni tapaamisen ajatus ja tarkoitus olivat hyviä, mutta tällä kertaa siitä 
puuttui jonkinlainen reflektointi ja kokemusten jakaminen, sillä olin ainoa, 
jolla oli tapaaminen onnistunut (toteutunut, lisäys S.T.-T.) Kuitenkin asiasta 
puhuminen ja omien tuntemusten kertominen oli hyödyllistä. Oli kivaa jakaa 
kokemuksia juuri omalle ryhmälle, sillä heidän kanssaan oli etukäteen jännittä-
nyt ja pohtinut asiakastilannetta. Toivon, että oma myönteinen kokemus auttoi 
myös muita ryhmäläisiä.” (I6)

Opiskelijat pohtivat ryhmätapaamisten antia itselleen. Käytännön opetuksen 
kannalta Praksiksen ensimmäisinä vuosina oli haastavaa, että opiskelijat 
tulivat opintojaksolle hyvin erilaisin kokemuksin asiakastyöstä ja sosiaali-
työstä. Joukossa oli kokeneita, pitkään sosiaalityötä tehneitä ”konkareita” 
samoin kuin opiskelijoita, jotka tapasivat elämänsä ensimmäisen asiakkaan 
opintojaksolla. Näissä tilanteissa odotukset ja myös kyky asiakastyön 
jakamiseen vaihtelivat. Valtaosa opiskelijoista kuitenkin koki, että he 
oppivat toisten asiakastapausten kautta, ja saivat näin itselleenkin omaan 
asiakastyöhön hyödynnettävää. Joidenkin opiskelijoiden oli vaikeampi 
nähdä suoraa antia itselleen. Pienryhmätyöskentelystä esitettiin myös 
muutamia kriittisiä huomioita.

”Nyt ryhmät olivat hyvin erilaisia tässä suhteessa. Joillakin oli takana pitkiä 
jaksoja asiakastyössä, toisilla taas ei ollut minkäänlaista aiempaa kokemusta 
alalta. Tältä pohjalta vertaistuen saaminen oli varsin vaikeaa. Vastuu keskus-
teluista jäi aivan liian usein niiden oppilaiden harteille, joilla oli jo kokemusta 
ja jonkinlaista näkemystä sosiaalityöhön muiden istuessa hiljaa. Katson, että 
tällainen järjestely antaa ensikertalaisille varmasti paljonkin kun taas ne, joilla 
on kokemusta joutuvat eräänlaiseen opettajan asemaan.” (C6)
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Oma asiakastyö ja asiakastyön jakaminen yhteisenä 
ponnisteluna
Opintojaksolla opiskelijoille ehdoton kohokohta oli oman asiakkaan saami-
nen. Opiskelijat sekä odottivat että jännittävät oman asiakkaan tapaamista. 
Opiskelijat kuvaavat asiakastapaamiseen valmistautumista jännittävänä.

”Epävarmuutta hieman hälvensi se, että muillakin oli samankaltaisia pelkoja.” 
(I11)

”Nyt, ainakin omassa ryhmässäni, pystyimme vapaasti keskustelemaan myös 
omista tunnoistamme muillakin tavoin kuin ’kamalaa katsoa itseään videolta…’ 
analyyttisyys oli astunut kuvaan.” (C10)

Wenger (1998, 78–79) korostaa, että käytäntöyhteisössä jäsenet määrittele-
vät yhdessä yhteisen yrittämisen. Tärkeätä tässä neuvottelussa on yhteisön 
jäsenten keskinäiset suhteet. Yhteinen yrittäminen ei ole ainoastaan lausuttu 
päämäärä tai pysyvä sopimus, vaan ennen kaikkea prosessi. Opintojak-
solla yhteisen ponnistelun prosessimaisuus, asiakastapaamiseen valmis-
tautuminen, asiakkaan kohtaaminen ja tapaamisen pohdinta, tulee myös 
esille. Asiakastapaaminen ja asiakastyöskentely näyttävät olevan selkeästi 
opiskelijoita yhdistävä tekijä. Opiskelijat pitivät tärkeänä mahdollisuutta 
puhua omasta asiakastyöstään toisten opiskelijoiden kanssa. Pienryhmissä 
opiskelijat harjoittelivat tiimityötaitoja, oman asiakastilanteen jakamista 
ja toisaalta sitä, miten itse tiimin jäsenenä voi antaa panoksensa toisen 
opiskelijan asiakastyön pohdintaan. Opiskelijat havaitsivat, että toisilta 
opiskelijoilta voi saada vinkkejä omaan työskentelyyn. Toisten asiakasta-
pausten kautta opiskelijat saattoivat huomata, että asiakkaita on erilaisia 
ja työskentelytyyleissäkin on eroja. 

”Oli todella hienoa muutenkin kuulla palautetta omasta työskentelystä ja sa-
malla antaa hieman arviota muiden työskentelystä. Mielenkiintoista oli myös 
se, että kaikilla oli hieman erilaiset asiakkaat, jolloin myös kaikkien työskentely 
näyttäytyi erilaisena.” (B10)

Opiskelijat katsoivat asiakastapaamisten videoinnit ensin yhdessä opiske-
lijatoverin, sitten käytännön opettajan kanssa sekä lopuksi opintojakson 
päätteeksi pienryhmässä opiskelijoiden ja käytännön sosiaalityöntekijöiden 
yhteisessä seminaarissa. Monille opiskelijoille asiakastapaamisten videoi-
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den yhteinen katselu tuntui haasteelliselta yhteiseltä koitokselta. Oman 
työskentelyn avaaminen toisille kysyy rohkeutta. Tällöin väistämättä 
altistuu mahdolliselle kritiikille ja erilaisille näkemyksille. Opiskelijat ko-
kivat kuitenkin videoiden avulla työskentelyn oman oppimisen kannalta 
hyödylliseksi. Videoiden avulla opiskelijat saivat perspektiiviä omaan 
työskentelyynsä ja pääsivät näkemään toisten työskentelyä. 

”Jokainen katsoi videon ensimmäisestä tapaamisestaan toisen ryhmäläisen kans-
sa, mikä osoittautuikin hyväksi ideaksi. Oli antoisaa nähdä heti alusta alkaen 
toisen työskentelyä ja kuulla toisen mielipiteitä omasta toiminnasta. Tilanne oli 
rento ja hauska eikä videon katsominen jännittänyt, oli vain mielenkiintoista 
nähdä itsensä videolta.”(J4)

”Loppujen lopuksi pelko oli turha ja pienryhmissä videoitten katselu osoittautui 
yllättävän antoisaksi ja arvokkaaksi. Mukana oli myös uusia käytännön opet-
tajia, kokeneita sosiaalityöntekijöitä, joiden kommentit ja neuvot olivat tärkeitä 
ja kannustavia. Myös muiden opiskelijoiden työskentelyn katsominen auttoi 
omalle toiminnalle vertailukohdan ja ympäristön.”(J10)

Videoseminaari koettiin myös jännittävänä. 

”Alkutilanne vaikutti siltä, että päivästä tulee todella raskas paikalla ollen 
pitkään sosiaalityöntekijänä olleita arvostelemassa meitä täysin aloittelijoita. 
Moni sosiaalityöntekijöistä aloittikin puheenvuoronsa: ”olen pitkään ollut 
sosiaalityössä...” tai ”pitkään sosiaalityötä tehneenä...” ja ensimmäiset ajatukset 
oli, että apua, nuoko meidän videot katsoo?” (Q10)

Alkujännityksen myötä videontien katselu osoittautui kuitenkin 
antoisaksi. 

”Videoilta oli mielenkiintoista huomioida kuinka eri lailla me opiskelijat käyt-
täydyimme asiakastilanteessa.” (Q10)

Tilannearviotyöskentely ja asiakastietojärjestelmä jaettuna 
ohjelmistona
Opiskelijat pitivät arvokkaana sitä, että he tutustuvat oikeisiin työväli-
neisiin. Asiakkaiden tilanteiden arvioimisessa opiskelijat käyttivät tilan-
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nearviolomaketta, jota käyttivät myös sosiaalityöntekijät vastaanotto- ja 
arviointitiimissä. Opintojakson aikana opiskelijat oppivat käyttämään 
myös asiakastietojärjestelmää, vaikkakaan heillä itsellään ei ollut oikeutta 
tehdä järjestelmään merkintöjä.  

”Keskustelimme tulevan asiakastapaamisemme tavoitteista ja kuinka sosiaa-
liaseman käytäntöön kuuluu tavata kaikki etuuskäsittelyn asiakkaat heidän 
tilanteensa kartoittamiseksi ja oikeiden palvelujen löytämiseksi.” (Q9)

”Puhuimme tilannearviotyöskentelystä ja sen piirteistä. Meille esiteltiin tilannear-
violomake, jota käytetään läntisellä sosiaaliasemalla työskentelyn apuvälineenä. 
Sain sen avulla lisätietoa siitä, mitä tilannearviotyöskentely konkreettisesti pitää 
sisällään, mitä meidän käytännössä odotetaan tekevän sitten kun tapaamme 
asiakkaamme. Keskustelimme myös tavoitteista, niiden asettamisesta ja siitä 
millainen tavoite on hyvin muotoiltu. Tärkeää on, että se kumpuaa asiakkaan 
todellisuudesta eikä ole ulkoapäin annettu.” (K11)

”Pääsin tutustumaan sosiaaliviraston asiakastietojärjestelmän käyttöön ja asi-
akkaastani sieltä löytyviin tietoihin. Oli todella hyödyllistä nähdä omin silmin, 
miten asiakastietojärjestelmää käytetään ja mitä tietoja sieltä on saatavilla. Omasta 
asiakkaastani atj:ssä oli hyvin niukasti tietoa, lähes kaikki sieltä lukemani oli 
jo printattuna asiakaskansiossa ja siten tuttua.” (K2)

Oppimispäiväkirjoissaan opiskelijat kiinnittävät huomiota sosiaaliaseman 
näkyviin, ulkoisiin ohjelmistoihin, tilannearviolomakkeeseen ja asiakas-
tietojärjestelmään.  Wengerin mukaan käytäntöyhteisössä yhteisesti jaetut 
ohjelmistot voivat kuitenkin olla hyvin erilaisia. Käytäntöyhteisön ohjel-
mistoon kuuluvat rutiinit, sanat, työkalut, tapa tehdä asioita, symbolit, 
toiminnot ja käsitteet, jotka yhteisö tuottaa tai muokkaa olemassaolonsa 
aikana ja jotka ovat tulleet osaksi sen käytäntöä. (Wenger 1998, 82–85.) 
Opintojakso on kuitenkin lyhyt aika, jotta sosiaaliaseman työkäytännöt, 
toimintatavat tai aikuissosiaalityöntekijöiden puhe avautuisi opiskelijoil-
le, jotta ne huomaisi ja niihin voisi ottaa kantaa sekä suhteuttaa omaan 
ajatteluun. Voi tietysti pohtia, millä tavoin sosiaalityöntekijät kontakteis-
saan välittävät sosiaalityön keskustelua, kuinka tietoisia he ovat näistä 
jaetuista ohjelmistoista. Jaetut ohjelmistot sisältävät keskustelun, jonka 
avulla jäsenet luovat merkityksellisiä lausumia maailmasta, kuten myös 
tavat, millä he ilmaisevat jäsenyytensä muotoja ja identiteettejä jäseninä. 
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Yhteisössä jaettu ohjelmisto on jatkuvassa liikkeessä. Ohjelmisto heijastelee 
keskinäisen sitoutumisen historiaa, toisaalta yhteisössä luodaan jatkuvasti 
uusia merkityksiä. (Wenger 1998, 82–85.)

Sosiaaliaseman asiakastyöhön liittyy myös yllätyksellisyyttä ja epävar-
muutta. Asiakastapaamiset eivät välttämättä menekään etukäteen suun-
nitellun mukaisesti. Monille opiskelijoille oli yllätys, että asiakkaat eivät 
aina tulekaan varatulle ajalle. Asiakkaiden poisjäänti herätti opiskelijoissa 
pettymystä ja turhautumista.  

”Valitettavasti minä olin kuitenkin ainoa, jonka asiakastapaaminen oli onnistunut 
(toteutunut, lisäys S.T.-T.) Muut olivat ymmärrettävästi lähinnä turhautuneita 
ja ärsyyntyneitä. Ymmärrän kuinka raskasta on kun asiakas jättää tulematta. 
Kaikki kuitenkin ovat valmistautuneet huolellisesti, jännittäneet ja pohtineet 
kokonaisuutta.” (I6)

Vierailijoista yhdessä tekemiseen – osallisuutta rakentamassa
Oppiminen ja tietäminen edellyttävät aktiivista osallistumista sosiaalisiin 
yhteisöihin. Wenger (1998, 4.) korostaa, että opiskelijat tulee saada mukaan 
merkityksellisiin käytäntöihin. Heille tulee tarjota mahdollisuus osallis-
tumiseen, toimintaan mukaan pääsyyn ja keskusteluihin osallistumiseen. 
Perusperiaatteiltaan Asiakastyön taidot -opintojakson toteutus sopii varsin 
hyvin Wengerin ajatuksiin oppimisesta. Sosiaaliasemalla opiskelijat saavat 
omakohtaista kokemusta teorian ja käytännön yhdistämisestä. Samoin 
opiskelijoiden on mahdollista tutustua ja osallistua oman asiakastyön 
kautta ainakin jollakin tavalla aikuissosiaalityön käytäntöihin.  Monille 
opiskelijoille sosiaaliasema on aivan uusi toimintaympäristö. 

”...sosiaaliaseman työhön oli mielenkiintoista tutustua: oli kiva tietää, minkä-
laisessa ympäristössä kurssia suoritamme. Eri tiimien läpikäynti oli avartavaa ja 
saimme myös itse pohtia millaisia mielikuvia sosiaaliaseman sosiaalityö meissä 
herättää. Itselleni tämä on aivan ensimmäinen kosketus sosiaalityöhän yleen-
säkin, joten kaikki tieto oli hyvin uutta ja tervetullutta.” (B11)

Opintojakson alussa opiskelijat katsovat sosiaaliasemaa ikään kuin ulko-
puolisen vierailijan silmin. Opiskelijat tekevät havaintoja sosiaaliasemasta, 
työn sisällöstä ja ihmisistä. 
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”Sosiaaliaseman työntekijöiden esittelemät organisaatiokaaviot ja strategia-
suunnitelmat lähinnä häkelsivät; pienimuotoisempikin työskentelykehysten 
esittely olisi riittänyt. Sosiaaliasema jo ihan fyysisenä ympäristönä oli ainakin 
itselleni aivan vieras, joten olisin odottanut hieman maanläheisempää otetta 
sen toiminnan selvittämiseen. Pidän kuitenkin tärkeänä, että talon toimintaa 
ja siellä työskenteleviä ihmisiä esiteltiin. Hyödyllistä oli myös kuulla sosiaali-
työntekijöiden kertomuksia siitä, miten ovat valinneet ammattinsa ja miksi ovat 
töissä juuri sosiaaliasemalla.” (K11)

”Päivän päätteeksi pääsin vielä tutustumaan toimeentulotukihakemusten kä-
sittelyyn. Johtava sosiaalityöntekijä esitteli toimeentulotukihakemuksen kulkua 
kärsivällisesti, mutta kuitenkin selvästi kiireen ja paineen alla. Jatkuvasti joku 
oli ovella kysymässä neuvoa ja puhelinvastaaja raksutti taukoamatta. Kiire oli 
käsin kosketeltavissa.” (K12)

Opintojaksolla opiskelijoiden asiakastyö liittyy asiakkaiden elämäntilan-
teiden kartoittamiseen. Tämä tilannearviotyöskentely on periaatteessa 
samaa, mitä vastaanotto- ja arviointitiimin sosiaalityöntekijätkin tekevät, 
vaikkakaan sosiaaliasemalla ei vielä tuolloin ollut yhtä sovittua, yhteistä 
käytäntöä. Tilannearviotyöskentely oli sosiaalivirastossa muotoutumassa, 
kehittämisen kohteena. Pelkkä yhteinen työkäytäntö, yhteinen tehtävä sosi-
aalityöntekijöiden kanssa ei vielä tee opiskelijoita osallisiksi sosiaaliaseman 
aikuissosiaalityöhön. Tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, millaisten 
kokemusten kautta opiskelijat voivat liittää itsensä sosiaaliasemaan. Opin-
tojakson alkuvaiheessa opiskelijat ovat usein kuuntelijan roolissa, heille 
esitellään sosiaaliaseman toimintaa.  

”Kokoonnuimme jälleen samassa huoneessa ja tällä kertaa paikalla oli myös 
läntisellä sosiaaliasemalla työskenteleviä sosiaalityöntekijöitä. Aluksi kerrottiin 
sosiaaliaseman työnjaosta ja sen perusteista. Tämän jälkeen sosiaalityöntekijä joka 
tiimistä esitteli tehtäviään. Vaikka meidän työskentelymme koskettaa lähinnä 
vastaanotto- ja arviointitiimin työtehtäviä, on muidenkin tiimien toiminnasta 
hyvä tietää. Tosin asiaa oli niin paljon ja muistettavaa, että selkeää kokonais-
kuvaa ei minulle muodostunut. Siihen tosin myös vaikutti oman keskittymisen 
hetkittäinen herpaantuminen.” (J11)

Opiskelijoiden osallisuus sosiaaliaseman yhteisössä vaatinee yhteistä tekemis-
tä. Opiskelijat haluavat nähdä oikeita sosiaalityöntekijöitä ja kuulla heidän 
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näkemyksiään sosiaalityöstä. Opiskelijat arvostavat käytännön sosiaalityön-
tekijöiden kokemusta ja tietoa. Vaikka opintojaksolla käytännön opettajina 
toimivat ovat sosiaalityöntekijöitä, he ehkä näyttäytyvät opiskelijoiden 
silmissä enemmän opettajilta kuin sosiaalityöntekijöiltä. Opintojaksolla 
opiskelijat saattoivat tavata sosiaaliaseman sosiaalityöntekijöitä asiakastyön 
havainnointitilanteissa ja työpajassa, missä esiteltiin aikuissosiaalityötä ja 
sosiaalityöntekijät kertoivat omasta työstään ja työhistoriastaan. Yhteiset 
kosketuspinnat sosiaalityöntekijöiden ja opiskelijoiden välillä ovat otollisia 
oppimistilanteita puolin ja toisin. Yhteisiä kohtaamisia, tekemisen muotoja 
on jatkossa syytä edelleen kehittää.

”…tällainen mahdollisuus on arjen sosiaalityön näkökulmasta katsottuna perin 
harvinainen – päästä vertailemaan samasta asiakkaasta syntyneitä ensivaikutelmia 
toisen työntekijän kanssa!” (O9)

”Kerroin nämä ajatukseni sosiaalityöntekijällekin ja hän alkoi pohtia äidin mu-
kaan ottamista työskentelyyn, ei ollut aiemmin ajatellutkaan asiaa tältä kannalta. 
Vaikutti siltä, että sosiaalityöntekijäkin sai näin uusia ajatuksia.” (F1)

Opiskeluaikana opiskelijat rakentavat pohjaa omalle sosiaalityöntekijän 
ammatti-identiteetilleen. Sosiaaliaseman sosiaalityöntekijät voivat opiske-
lijoille edustaa vahvastikin ammattilaisen mallia. Opiskelun alkuvaiheessa 
opiskelijoiden ja ammattilaisten kohtaamiset ovat tärkeitä. 

”Todella antoisaa oli tänään keskustelut pienryhmissä ja kuulla työssä olevien 
ihmisten ajatuksia. Oli jotenkin lohdullista, että monta vuotta sosiaalityötä 
tehneet miettivät edelleen samanlaisia ajatuksia kuin opiskelijatkin.” (I10) 

Opintojakson päätteeksi järjestetyssä videoseminaarissa opiskelijat kes-
kustelivat pienryhmissä vuorovaikutustaidoista käytännön ammattilaisten 
kanssa. Opiskelijat kokivat yhteisen seminaarin opettavaiseksi.  

”Ehdottomasti antoisin ryhmätyökokemukseni oli viimeisen päivän seminaa-
rissa, jossa ryhmät oli mukavasti sekoitettu ja jokaisessa ryhmässä oli myös 
kaksi oikeaa ammattilaista meidän opettajiemme lisäksi. Katsoimme läpi neljän 
opiskelijan asiakastapaamisista noin kymmenen minuutin pituisen itse valitun 
osuuden, jonka jälkeen saimme kaikki antaa palautetta tapaamisesta. Oli todella 
hienoa saada palautetta ihmisiltä, jotka olivat arkipäivän työssään nähneet jos 
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jonkinmoista. Palaute oli kaikilta osin positiivisen rohkaisevaa ja tarkoitus 
olikin antaa eväitä tulevalle urallemme. Tällainen oppimistapa rohkaisi myös 
meitä opiskelijoita löytämään uusia ulottuvuuksia työhömme myös toisiltamme 
toisiamme tukien.” (C10)

”Kuten kirjoitin oppimispäiväkirjaani pidin työntekijöiltä saatuja kommentteja 
hyödyllisinä. Niihin ehkä suhtautui itsekin vakavammin. Ajattelin, että nämä 
ihmiset varmaan tietävät mistä puhuvat, sillä he ovat itse tehneet tätä työtä 
niin pitkään. ”(O10)

Opintojaksolla opiskelijat saavat omakohtaista kokemusta aikuissosiaalityös-
tä. Väistämättä he pohtivat, mitä sosiaalityöntekijän työ sosiaaliasemalla 
on, mitä aikuissosiaalityö sosiaaliasemalla olisi minulle? 

”Sosiaalityöntekijöiden puheesta ymmärsin myös sen, että muutokset asiakkaissa 
voivat olla hyvinkin hitaita, eikä sille voi mitään. Kokonaisuudessaan sain taas 
lisätietoa sosiaalityön arjesta ja sen monimuotoisuudesta.” (I10)

”Minusta on kiinnostavaa kuulla alan kaikki puolet, myös ne varjoisat.” (I1)

”Kurssi on jopa saanut minun kyseenalaistamaan sen haluanko ylipäätään 
sosiaalityöntekijäksi. Erilaisten tunnekuohujen jälkeen olen siinä pisteessä, että 
tahdon (tulla sosiaalityöntekijäksi), mutta sosiaaliasemalla tehtävä sosiaalityö 
ei ole ehkä minulle ominta.” (B12) 

Praksis opiskelijoiden yhteisöllisenä oppimisympäristönä
Asiakastyön taidot -opintojakso on opiskelijoille intensiivinen työsken-
telyprosessi sosiaaliaseman toimintaympäristössä. Opiskelijoiden suu-
rimmat odotukset opintojaksolle liittyvät asiakastyöhön. Oma asiakas ja 
asiakastapaaminen on opiskelijoille tärkein ja odotetuin asia. Asiakastyön 
kokemusten jakaminen toisten opiskelijoiden kanssa on opiskelijoita yhteen 
liittävä. Opiskelijat ovat pienryhmissä kokeneet antoisana kokemusten 
jakamisen, tuen saamisen. Vertaistuen avulla opiskelijat ovat saaneet myös 
tiedollista hyötyä. Pienryhmissä käytyjen keskustelujen avulla opiskelijat 
ovat tutustuneet useampiin asiakastapauksiin ja ovat saaneet uutta näkö-
kulmaa myös omaan asiakastyöhön. Asiakastyö sitoo opiskelijoita toisiinsa, 
se on yhteisen ponnistelun kohde. 
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Opiskelijoiden osallisuus sosiaaliaseman yhteisössä näyttäytyy vähäi-
sempänä. Kolmen kuukauden opintojakso on lyhyt aika toimintaympäris-
töön tutustumiseen, työkäytäntöihin perehtymiseen ja ihmisiin tutustumi-
seen. Opiskelijat ovat ikään kuin vierailijoita sosiaaliasemalla, vaikkakin 
heidän tekemänsä työ, tilannearviotyöskentely, on osa sosiaaliaseman 
asiakastyötä. Opintojakson aikana opiskelijat ovat käyttäneet joitakin 
sosiaaliasemalla käytössä olevia työvälineitä. Opiskelijoiden suorat koske-
tukset, yhdessä tekemiset sosiaaliaseman sosiaalityöntekijöiden kanssa ovat 
arvokkaita oppimisen paikkoja. Opintojaksolla näitä oppimisen paikkoja 
ovat olleet sosiaalityöntekijöiden asiakastapaamisten havainnointi, työpaja 
aikuissosiaalityöhön perehdyttämiseen sekä videoseminaari vuorovai-
kutustaidoista. Jatkossa lienee tärkeää rakentaa käytännön opetukseen 
Praksiksessa vielä monipuolisempia kontaktimahdollisuuksia opiskelijoiden 
ja sosiaalityöntekijöiden välille. 

Opiskelijoiden osallisuus opintojakson käytännön toteuttamiseen jäi 
melko vaatimattomaksi. Käytännön opettajat valitsivat asiakkaat opiske-
lijoille, ja opiskelijoiden näkökulmasta opetus oli melko pitkälti valmiiksi 
suunniteltu. Opiskelijoilla oli mahdollisuus vaikuttaa opintojaksoon lähinnä 
antamalla palautetta työpajojen jälkeen. Palautetta pyrittiin hyödyntämään 
seuraavien työpajojen toteutuksessa.  

Yhteisöllisyyden ulottuvuuksista (osallistujien keskinäinen sitoutumi-
nen, yhteinen yrittäminen ja jaetut ohjelmistot) opiskelijoiden oppimista 
luonnehtii parhaiten heidän keskinäinen sitoutumisensa ja yhteinen pon-
nistelu. Opintojaksolla opiskelijat muodostavat oman yhteisönsä. Sosiaa-
liasema on enemmänkin käytäntöyhteisö, johon opiskelijat tutustuvat ja 
tekevät kurkistuksia aikuissosiaalityön käytäntöön. Käytännön opettajat 
ovat opiskelijoiden yhteisön ja sosiaaliaseman käytäntöyhteisön välittäjiä ja 
yhteen nivojia. Huolimatta yhteisten oppimisympäristöjen luomisen ”vaja-
vuudesta” ja yhteisöjen erillisyydestä, opiskelijoiden oppiminen Asiakastyön 
taidot -opintojaksolla näyttäytyy kuitenkin monipuoliselta.  

”Kaiken kaikkiaan opin tällä kurssilla paljon itsestäni tulevana sosiaalityönteki-
jänä, sosiaaliaseman toiminnasta ja sosiaalityön merkityksestä yhteiskunnassa.” 
(I12)
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7.3 Oppiminen identiteetin rakentamisena
Oppiminen ei ole vain taitojen ja tiedon lisääntymistä, vaan myös ih-
miseksi kasvamista – tai välttämistä tulemasta jonkinlaiseksi. Koska 
oppimisella on suuri merkitys identiteetin rakentumiselle, on oppiminen 
tärkeää myös elämän kokemisena mielekkäänä sekä yksilön itsensä että 
hänen yhteisönsä näkökulmasta. Wengeriä (1998, 215) tulkiten ilman 
kokemusta oppimisesta tai kehittymisestä ihmisenä, työnteko tai opiske-
lu ei ole mielekästä, koska se nakertaa identiteettiämme. Ajatus on ehkä 
helpommin liitettävissä opiskeluun, sen sijaan työssä oppimisen yhteyttä 
identiteettimme rakentumiseen ja elämän kokemiseen mielekkääksi ei ole 
kenties suuremmin tarkasteltu.

Identiteetin ja toiminnan välillä on syvällinen yhteys. Työ- tai op-
pimisyhteisössä yksilöt ovat tekemisissä toistensa kanssa ja tunnistavat 
toisensa osallistujiksi. Tämän seurauksena yhteinen käytäntö (opiske-
lu, sosiaalityön tekeminen) sisältää neuvotteluja siitä, kuinka olla yksilö 
kyseisessä toimintaympäristössä. Tämä neuvottelu voi olla hiljaista tai 
julkilausuttua ja perimmiltään on kyse ihmisenä kasvusta ja kehittymi-
sestä. Opiskelu- tai työyhteisön muotoutuminen onkin neuvottelua myös 
identiteetistä. (Mt. 149.)

Kiinnostavaa on, millaista identiteettityötä opiskelijat ovat tehneet 
opintojakson aikana, kuinka opiskelijat määrittelevät sitä, millaiseksi he 
kokevat itsensä osallistumisen ja muiden tekemien määrittelyjen kautta, 
miten opiskelijat määrittelivät identiteettiään tutun ja tuntemattoman 
avulla, miten opiskelijat määrittelevät identiteettiään sen avulla, missä 
he ovat olleet ja minne ovat menossa, miten opiskelijat sovittavat erilaisia 
jäsenyyksiä yhteen identiteettiin ja miten opiskelijat määrittelevät itseään 
neuvottelemalla paikallisia, lokaaleja, tapoja johonkin kuulumiselle suh-
teessa laajempiin, globaaleihin, ryhmittymiin, keskusteluihin ja tyyleihin 
(mt. 149). 

Opiskelijoiden oppimispäiväkirja-aineistosta etsittiin kutakin Wengerin 
määrittelemää identiteetin muodostumista ja luonnetta kuvaavaa teemaa 
avaava lause tai lauseryhmä. Niiden merkitystä peilattiin Praksiksen yhte-
ydessä. Kiinnostus kohdistui siihen, löytyykö identiteettityön elementtejä 
aineistosta ja siitä, miten tällaisen teoreettisesti rakentuvan kuvan avulla 
voisi ymmärtää hieman paremmin sitä, millainen merkitys opintojaksolla 
on uusien sosiaalityöntekijöiden identiteetin rakentumisessa. 

Wengerin mukaan (1998) jäsenyys käytäntöyhteisöön rakentaa iden-
titeettiämme erityisesti jäsenyyden myötä syntyvän kompetenssin kautta. 
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Sen ulottuvuudet ovat myös identiteetin ulottuvuuksia. Kompetenssi 
muodostuu tavasta olla toisten (opiskelijoiden, sosiaalityöntekijöiden ja 
asiakkaiden) kanssa tekemisissä, tavasta hahmottaa asioita aloittelevan 
sosiaalityöntekijän silmin, kyvystä tulkita ja hyödyntää sosiaalityöntekijän 
työn välineitä ja ajattelumalleja. Asiakastyön taidot -opintojaksolla opis-
kelijat toimivat sekä opiskelija- että sosiaaliaseman työyhteisössä ja heille 
molemmat ovat enemmän tai vähemmän uusia yhteisöjä. Myös opintojak-
son opettajat ja muut sosiaalityöntekijät olivat uudessa tilanteessa. Tämä 
luo haasteita toiminnalle kaikkien näkökulmasta: identiteettityö voi olla 
vaikeaa rajojen luonteen vuoksi; kuinka olla toisten kanssa tekemisissä, 
millaisia hienovaraisia sääntöjä ja jaettuja käsitteitä on olemassa. Kyseessä 
on ilmiö, kuinka se, että on uusi tai ei täysin vielä osallinen, muokkaa 
identiteettiämme kohdatessamme tuntematon (mt. 152–153).

Identiteetti neuvoteltuna kokemuksena
Käytännössä syntyvä identiteettikokemuksemme ei ole sama asia kuin 
minäkuva. Identiteettikokemus kuvaa olemistamme maailmassa ja perim-
mäiseltä luonteeltaan se ei ole varsinaisesti reflektiivistä tai diskursiivista; 
täysin määriteltävissä tai kuvattavissa olevaa sanoin. Identiteettimme 
näkyy tavoissa, joilla elämme elämäämme, eikä siis ainoastaan siinä, 
miten ajattelemme itsestämme tai kuvailemme itseämme tai siinä, mitä 
muut meistä ajattelevat tai sanovat. Käytännön identiteetti määrittyy so-
siaalisesti, koska se tuotetaan tiettyyn yhteisöön osallistumiskokemusten 
kautta. Identiteetti on osallistumisen monikerroksellinen tapahtuma ja 
reifikaatio, jonka avulla oma kokemuksemme ja sen saama sosiaalinen 
tulkinta informoivat toisiaan (mt. 151). 

Oppimispäiväkirjat ovat luonteeltaan reflektiivisiä ja diskursiivisia, ne 
tavoittavat jotakin siitä kokemuksesta ja identiteetin rakentumisprosessista, 
joka on kielellisesti ilmaistu ja ilmaistavissa Tullessaan opintojaksolle opis-
kelijoilla on esiymmärrys siitä, miten he tulevat toimimaan ja “olemaan” 
opintojaksolla. Heillä on tietynlainen identiteettikäsitys, jonka varassa he 
havainnoivat ja reflektoivat kokemuksiaan suhteessa toisiinsa. Osallistu-
minen on sitoutumista yhteiseen merkityksen tekoprosessiin, kuvittelua 
ja toiminnan sovittamista suurempiin yhteyksiin.

Opiskelijoiden pohdinnoissa tulee esille identiteetin sosiaalinen ja toi-
minnallinen luonne: muut opiskelijat toimivat peilinä omien valmiuksien 
jäsentämiseen ja omista taidoista on vaikea sanoa mitään varmaa ennen 
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konkreettisia tapahtumia. Työpajassa kirjattiin yhteisesti ylös vuorovaiku-
tustaitoja, joissa opiskelijat toivoivat kehittyvänsä opintojakson aikana.

“Oli hyvä käydä läpi niitä asioita, jotka voivat tuottaa minulle ongelmia käy-
tännön työssä. Muiden opiskelijoiden esille tuomat ajatukset antoivat uusia 
näkökulmia. Toivon, että tiedostamalla itselleni mahdolliset probleemat pystyn 
hallitsemaan niitä paremmin. Lopullisen listan perusteella minulle hankalat 
asiat voivat olla seuraavat: hiljaisuuden sietäminen, selkeä itseilmaisu, kritiikin 
ja vaikeiden asioiden ilmaiseminen sekä liian nopeiden johtopäätösten teon 
välttäminen. Tämän on kuitenkin vain pohdiskelua; saa sitten nähdä, miltä 
asiat käytännössä näyttävät.” (N 11)

Asiakastyön kuvauksen jälkeen opiskelija havainnoi omaa toimintaansa 
videolta ja tuo esille kehittämistarpeiden kautta käsitystään hyvästä sosiaa-
lityöntekijästä kiireettömänä, rentona, keskustelutaitoisena ja hymyilevänä. 
Asiakastyön videon tarkastelun kautta syntyy käsitys itsestä:

“Turhan kiireen haluaisin jättää pois ja olla rennompi, vaikka olen perusluon-
teeltani nopea suorittaja, voisin kehittää keskustelutaitojani. Pieni hymyily ei 
olisi pahitteeksi.” (J4)

Opiskelijan vertaispalaute, käytännön opettajan palaute sekä Praksis-video-
seminaari opintojakson lopussa tuottivat tilanteesta sosiaalisen tulkinnan 
opiskelijan oman tulkinnan rinnalle. Usein opiskelijat kokivat saamansa 
palautteen myönteisemmäksi kuin mitä odottivat. 

”Saamani palaute oli myönteisempää kuin odotin. Rauhallisuus ja katsekontakti 
asiakkaaseen olivat yleisemmät kommentit minun osuudestani.” (M10)

Yhteisesti katsottu video tuottaa tilanteen, jossa luodaan merkityksiä neu-
vottelun kautta sosiaalityön taidoista. Osallistumattomuus ei välttämättä 
tuota osallistumattoman identiteettiä. 

”Olin vain niin väsynyt oman työn pohtimiseen, etten jaksanut edes miettiä 
kunnolla. Olin kaiketi puolustuskannalla ja eri mieltä. Kurssilla oli tarkoitus 
käyttää videointia työvälineenä, apuna reflektiossa. Vielä se ei minulta onnis-
tunut.” (A10)
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Praksis toimintana määrittyy myös opiskelijoiden arvioinnin kohteeksi. 
Opiskelijat pohtivat, mikä on Praksiksen paikka sosiaaliasemalla, millä 
tavalla henkilökunta osallistuu toimintaan ja koetaanko se merkitykselli-
senä, määrittyykö Praksis ydin- vai perifeeriseksi toiminnaksi. Opiskelijat 
arvioivat myös sitä, miten heihin suhtaudutaan työpaikassa. 

”Toimistopäällikön vierailuun liittyy muutenkin jotakin samanlaista, mikä 
liittyy siihen, kun minkä tahansa paikan pomo osallistuu esimerkiksi jonkun 
työryhmän toimintaan tai pitää seminaarissa aloituspuheenvuoron. Siihen 
liittyy osoitusta siitä, että kyseistä työryhmää/tapahtumaa arvostetaan, eikä sitä 
pidetä vain juttuna, joka ainoastaan pitää hoitaa ja josta rivityöntekijät saavat 
yksin vastata.” (O11)

Opiskelijat ovat sosiaaliasemalla toisaalta itse oppimassa toisaalta tuomassa 
ulkopuolista viisautta sosiaaliaseman yhteisöön. Wengerin mukaan (1998) 
mikäli yhteisö pitää tärkeimpänä tehtävänään oppimista, se oivaltaa, ettei 
hyödyllinen tieto ole keskittynyt ydinkäytäntöihin. Perifeeristen osallis-
ten, tässä tapauksessa vierailevien opiskelijoiden, näkökulma saattaa olla 
kateissa yhteisön täysjäseniltä. Kyseessä voi olla kahdenlaista marginaa-
lisuutta: osaamisen marginaalisuutta – opiskelijoilla ei ole vielä täyttä 
kompetenssia sosiaalityöhön ja kokemuksen marginaalisuus – joitakin 
kokemuksia ei hyväksytä osaksi kompetenssia, sillä niitä pelätään tai tor-
jutaan. Marginaalisuuden muuntaminen perifeeriseksi viisaudeksi vaatii 
identiteettejä, jotka voivat ”pelata” osallistumisella ja osallistumattomuu-
della. (Mt. 216–217.) Opiskelijoille on rakennettu opintojaksolla erilaisia 
rooleja, jotka mahdollistavat monenlaiset tavat ”olla rajalla”: havainnoida 
sosiaalityöntekijän työtä, eläytyä asiakkaan asemaan, tehdä itse sosiaalityötä, 
neuvotella ryhmässä asiakastyöstä. Tuloksena onkin potentiaalisesti uutta 
tietoa. Praksis-toimintaan on rakenteellistettu ihmettely, jolloin kritiikki 
ei tuota yksilölle riskiä marginalisoitumisesta. 

”Jäin tähän liittyen pohtimaan erityisesti läntisen sosiaaliaseman tiimien työn-
jakojen toimivuutta. Jos asiakassuhde kestää kauemmin kuin puoli vuotta, niin 
asiakas siirretään vastaanottotiimistä muutostyön tiimiin. Entä jos asiakkaan ja 
vastaanottotiimin sosiaalityöntekijän välille on syntynyt toimiva asiakassuhde? 
Onko tällöin mitään järkeä siirtää asiakasta toiselle työntekijälle?” (L11)
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Opiskelijat ovat sisäistäneet idean siitä, että opintojaksolla tapahtuva 
oppiminen on monisuuntaista ja yhteistoiminnallista; opiskelijoiden li-
säksi myös käytännön opettajat oppivat; syntyy rajoja ylittävää oppimista. 
Näkemys tämän päivän sosiaalityön kysymyksistä kulkeutuu yliopistolle 
ja myös sosiaaliaseman sisällä tiimien välillä. Jotkut opiskelijat saattavat 
ajatella, että sosiaaliaseman sisäinen viestintä ei ole vahvaa ja että heitä 
tarvitaan tiedon välittäjinä.

”Keskustelemme ryhmissä asiakashavainnoinnin onnistumisesta. Keskustelu 
ja keskustelun purku on onnistunutta ja uskomme, että niin opiskelijat kuin 
kurssin järjestäjät oppivat kokemuksistamme sekä sosiaaliaseman nykyisistä 
toimintakäytännöistä.” (I12)

Identiteetti yhteisön jäsenyytenä
Tutun ja tuntemattoman rajanteon avulla tiedämme, keitä olemme ja keitä 
emme ole. Opiskelija kuvaa seuraavassa sitä, että pystyi asiakastapaami-
sessa hyödyntämään omia aiempia työkokemuksiaan huolimatta siitä, että 
työympäristö ja työn luonne oli toisenlainen. 

”Hyvän valmistautumisen ansiosta pystyn eläytymään myös asiakkaan asemaan. 
Olen parhaani mukaan kannustava ja luonteva. Olen tehnyt aika rankkaa 
asiakastyötä pitkälti saman asiakaskunnan kanssa työvoimahallinnossa, joten 
tietty rutiini löytyy aina jostakin takaraivosta.” (C4)

Opiskelijat tapasivat opintojaksolla monia eri sosiaalityöntekijöitä eri yh-
teyksissä. Tapaamisten kautta peilataan sitä, millaiseksi ei toivota tulevan 
ja millaiseksi mahdollisesti voisi ajatella kehittyvän sosiaalityöntekijänä. 
Tähän tarvitaan samastumismalleja.

”Ikävä kyllä nämä tunteet kohdistuivat itseeni negatiivisesti. Mietin, että kuinka 
selviän sosiaalityöntekijänä, kun olen luonteeltani täysin nyt seuraamani sosi-
aalityöntekijän vastakohta. Enemmän sellainen pehmeä, välittävä ja työntekijä, 
joka ei taivu tuollaiseen vitsailuun ja kommenttien heittelyyn ´jätkämäisesti .́ 
Ripustautuvatko jotkut asiakkaat minuun ja apuuni liikaa ja kokevatko ha-
vaintopäivän asiakkaan tyyliset asiakkaat minut puolestaan ´helppona sossun 
tätinä ,́ jolta tukea saa, kun joku puhuu läpiä päähänsä tai kovistelee. Tämän 
takia mietin, että ehkä olisi hedelmällistä seurata sellaisen sosiaalityöntekijän 
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kuin X.X:n (nimi muutettu) työskentelyä, jonka uskon olevan asiakastyössä 
enemmän minun oloinen. En tiedä… Saako sellaiset sossut enemmän turpiin 
ja onko työskentely heille raskaampaa? Toisaalta ehkä tietty tuollainen roolitta-
minen liittyy osaksi myös ikään ja kokemukseen sosiaalityöntekijän tehtävistä. 
Toivon niin vakaasti.” (O1)

Opiskelija käy sisäistä keskustelua sosiaalityöntekijänä olemisen toimivista 
tavoista. Opiskelija ajattelee, että on olemassa tiettyjä ominaisuuksia, joiden 
avulla sosiaalityöntekijä pärjää paremmin tai huonommin. Hän miettii, 
toimiiko jätkämäisyys paremmin kuin pehmeys ja välittäminen. Opiskelija 
ajattelee, että voi selvittää asiaa parhaiten tarkkailemalla itselleen läheisen 
työskentelytavan omaavan sosiaalityöntekijän työskentelyä. Sitaatti kuvaa 
myös opiskelijan käsitystä asiakaskunnasta haasteellisena ja vaativana. 

Identiteetti oppimisen positiona 
Wenger puhuu oppimista määrittävistä trajektoreista. Hän ei tarkoita tällä 
ennalta nähtyä polkua, tai päämäärää, vaan jatkuvaa liikettä – sellaista, 
jolla on ”oma hetkensä lisänä vaikutteiden kentällä”. Sillä on koherenssia 
läpi ajan ja se yhdistää menneen, nykyisen ja tulevan. Identiteetit ovat 
tilapäisiä, ne rakentuvat sosiaalisissa yhteyksissä ja määrittyvät eri trajek-
torien vuorovaikutuksessa. Jotta identiteetistä tulee trajektori, sen pitää 
yhdistää menneisyys ja tulevaisuus (mt. 154, 155, 215). Käytän jatkossa 
trajektorista käsitettä oppimispositio. Oman oppimisposition tunnista-
minen auttaa selvittämään, mikä on olennaista, mikä ei, mistä tulee osa 
identiteettiä, mistä ei. 

Oppimispositioita ovat perifeerisen (peripheral), tulokkaan (inbound), 
sisällä olevan (insider), rajatyön (boundary) sekä ulkojäsenen (outbound) 
trajektorit. Kaikki osallistuminen ei johda täyteen osallisuuteen – siitä 
huolimatta sillä voi olla merkitystä yksilön identiteetin rakentumiseen 
(perifeerinen). Tulokkaat liittyvät käytäntöyhteisöön sillä odotuksella, 
että heistä tulee yhteisön täysivaltaisia jäseniä tulevaisuudessa. Heidän 
identiteettinsä rakentuu tulevaisuuden osallisuudesta, vaikka nykyinen 
osallistuminen olisikin perifeeristä.  Sisällä olevan oppimispositio on myös 
jatkuvassa muutoksessa; yksilö kohtaa uusia haasteita ja vaatimuksia, jotka 
haastavat identiteetin uudelleen neuvotteluun. Rajatyön oppimispositio 
linkittää eri käytäntöyhteisöjä toisiinsa. Identiteetin ylläpito yli rajojen on 
yksi hienovaraisimmista haasteista rajatyössä – oppimisen välittämisessä 
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yli yhteisörajojen. Ulkojäsenyyden oppimispositio johtaa ulos yhteisöstä, 
kuten silloin kun lapset kasvavat aikuisiksi ja muuttavat pois kotoa. Mikä 
tuolloin muodostuu merkitykselliseksi, on se, kuinka tämä osallisuuden 
muoto edesauttaa sitä, mikä tulee seuraavaksi. Tämä edellyttää uudenlaisia 
suhteita, uudenlaisen toimivan position suhteessa yhteisöön ja kykyä nähdä 
itsensä ja maailma uudella tavalla. (Mt. 154–155.) 

Seuraavassa on esimerkki opiskelijan ja sosiaalityöntekijän kohtaami-
sesta, jossa tulokasta opastetaan työyhteisön käytäntöihin. 

“Vaikka havainnointi ei onnistunutkaan, ei tapaaminen ollut mielestäni lain-
kaan turha, sosiaalityöntekijä kertoi vuolaasti työstään ja ohjeisti myös minua 
työelämän haasteisiin. Itse olin juuri saanut kuulla tulleeni hyväksytyksi ensim-
mäiseen oman alan kesätyöpaikkaani, joten juttua käytännön työn luonteesta 
riitti. “ (K1)

Opiskelijoiden teksteissä oli luonnollisesti mainintoja perifeerisestä identitee-
tistä ja tämän identiteetin herkkyys kävi selvästi ilmi. Työpajatyöskentelyssä 
sosiaalityöntekijän roolissa oleminen ja siinä koettu epäonnistuminen on 
saanut opiskelijan pohtimaan ylipäätään motivaatiotaan tulla sosiaali-
työntekijäksi. Tämä on opiskelijan itsekritiikin sijaan tulkittava tarpeeksi 
suunnitella ja purkaa harjoitukset niin, että vältyttäisiin pohdinnoilta, 
jotka eivät ole rakentavia vaan hajottavia. 

”En onnistunut tehtävässä mitenkään. Tämä sai minut todella ajattelemaan 
haluanko/onko minusta sosiaalityöntekijäksi.” (B11)

Vastakkainen esimerkki perifeerisen oppimisposition tuottamasta vahvistavas-
ta identiteettikokemuksesta löytyy opiskelijan havainnointitehtävästä. 

”Ainakin se varmistui, että olen oikealla alalla.” (I2)

On huomattavaa, että opiskelija tekee noinkin vahvan tulkinnan yhden teh-
tävän perusteella. Hänelle varmistui olevansa oikealla alalla sen perusteella, 
että sai mielekkään kokemuksen sosiaalityöntekijän ja asiakkaan tapaami-
sen havainnoinnista. Tämä voi kuvastaa autenttisen oppimisympäristön 
merkitystä opiskelijalle, jolla ei ole aiempaa sosiaalityön kokemusta. 

Perifeerisen identiteetin lisäksi löytyi myös sisään tulevan oppimisposi-
tion identiteettikuvauksia. Seuraavassa käy ilmi, ettei opiskelija ole ainoas-
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taan ollut opiskelijana opintojaksolla vaan on myös miettinyt opintojakson 
kontekstia, sosiaalityötä mahdollisena tulevana työpaikkanaan.

”Voisin kuvitella tekeväni tulevaisuudessa myös aikuissosiaalityötä.” (D12)

Myös seuraava opiskelijan sitaatti kuvaa sisään tulevan oppimispositiota. 
Opiskelijan kirjoituksesta käy ilmi nykyisen ja tulevan linkittyminen yhteen: 
opintojaksolla opiskelija sai ensimmäiset kokemuksensa siitä, millaista on 
työskennellä asiakkaan kanssa. Tulevaisuus kuitenkin osoittaisi, millaiseksi 
työskentely muotoutuisi pitkällä aikavälillä. Sitaatti ilmentää opiskelijan 
kiinnostusta saada tämän kaltaisia oppimiskokemuksia tulevaisuudessa.

”Jatkossa olisikin mielenkiintoista saada mahdollisuus työskennellä pitempään 
jonkun tietyn asiakkaan kanssa. Vasta silloin pystyisi havainnoimaan itsessään 
tapahtuvia muutoksia toimintatavoissa, suhtautumisessa asiakkaaseen ja siinä, 
rutinoituisiko piankin jonkun ratkaisukaavan käyttäjäksi.” (M12)

Opintojakson opiskelijoista osalla oli jo kokemusta sosiaalityöstä. Tämä 
näkyi sisällä olevan oppimispositiona opiskelijoiden oppimispäiväkirjoissa. 
Osa oli ollut jo pitkässä harjoittelussa ennen Praksiksen opintojaksoa, eli 
he suorittivat opintojaksot käänteisessä järjestyksessä. Osa oli ollut kesä-
töissä aikuissosiaalityössä toimeentulotukilaskelmia tekemässä. Joillakin 
oli asiakkuuskokemuksia, jotka tuottivat myös sisällä olevan oppimispo-
sitioon sijoitettavaa pohdintaa. Seuraavassa opiskelija pohtii sosiaalityön 
rankkuutta opintopäiväkirjassaan. Opiskelija kokee, että työn rankkuus 
syntyy vuorovaikutusongelmista asiakkaiden kanssa. Kuitenkin sosiaali-
työntekijät kokevat yleensä organisatoriset tekijät kuormittavampina kuin 
asiakassuhteet.  

”Tämäpä taitaa mennä aika itsetutkiskeluksi, mutta en minä ainakaan viime 
kesänä kokenut olevani hirveän rasittunut/ylikuormittunut työstäni tai että 
minä olisin iltaisin miettinyt työasioita. Päinvastoin koin tulevani toimeen 
asiakkaitteni kanssa todella hyvin.” (A1)

Oppimispäiväkirjoista löytyi myös pohdintoja, jotka voisi tulkita rajatyön 
tai ulkojäsenyyden oppimispositioiksi.
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”Itse organisaatiossa ei sinänsä ollut minulle mitään uutta, sillä toimin toista 
kautta... sosiaalipuolen kunnallispolitiikassa ja sen myötä olen saanut … organi-
saatiokaavakkeet sekä osallistunut organisaation luottamusmiehille suunnattuun 
koulutukseen. Olen aluksi toiminut sosiaalijaoston varajäsenenä ja nyttemmin 
uuden organisaation myötä lapsiperhejaoston varsinaisena jäsenenä.” (Q11)

Identiteetti sitoo monia jäsenyyksiä
Kuulumme moniin ryhmiin. Yksilöllä pitää olla tunne yhdestä identitee-
tistä yli rajojen. Yhteensovitustyön avulla tämä tunne säilyy, kun liikutaan 
yhteisöstä toiseen. Opiskelijoilla on oma henkilökohtainen elämänsä, johon 
sisältyvät perhe- ja työelämä sekä ystävyyssuhteet. Opintojakson tehtävien 
tavoitteena oli helpottaa tätä yhteensovitustyötä. Yhteensovitustyö voi olla 
joskus haastavaa, kuten eräs opiskelija pohtii:

”Nyt ymmärrän, että aitous puuttuu, jos asettaa itsensä tiettyyn muottiin.” 
(B12)

Oppimispäiväkirjassaan hän kertoi kuinka oli ymmärtänyt, että sosiaa-
lityöntekijän identiteetti on ikään kuin ammatillisen identiteetin raken-
tumisen perusta. Seuraavan opiskelijan pohdinta osoittaa, että hän pitää 
ammatillisen minän ja oman persoonan samuutta tavoiteltavana asiana. 
Tämä viittaa siihen, että opiskelijan mielessä myös identiteetin koherenssi 
edellyttäisi tätä. Opiskelija tulkitsee pärjänneensä asiakastapaamisessa hyvin 
nimenomaan oman persoonansa avulla. Hän ei erota valinneensa amma-
tillisesti tarkoituksenmukaisia tapoja olla ja toimia asiakastilanteessa. 

”Nyt ajattelen, että ensimmäinen asiakastapaaminen sujui näinkin hyvin oman 
persoonani vuoksi. Koen olevani sosiaalinen, empaattinen ja huomaavainen. 
Uskon, että näillä ominaisuuksilla pärjäisin aika pitkälle.” (I6)

Alkuvaiheessa tämä onkin keino selviytyä ensimmäisistä jännittävistä 
asiakastapaamisista. Oman persoonan testaus asiakastilanteessa on tärkeää 
– omalla persoonalla on merkitystä. 

”Tämä meni hyvin alkujännityksestä huolimatta. Hyvin siis suhteutettuna siihen, 
ettei minulla ollut mitään ammatillisia tavoitteita tapaamiselle – tavoitteena oli 
selvitä tilanteesta hengissä ja siihen nähden ylitin odotukseni.” (Q2b)
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Koulutuksessa teorian ja reflektion tulisikin Pekka A. Kososen mukaan 
(2005) tukea implisiittistä, intuitionvaraista kehittymistä, henkilökohtaisten 
ja ammatillisten merkityssuhteiden tasapainoista jäsentymistä. Olennaista 
on myös, että opetuksessa todetaan ja lievitetään asiantuntijuuden kehit-
tymiseen liittyviä emotionaalisia, identiteettiin liittyviä sekä kognitiivisia 
ja yhteisöllisiä esteitä. Auttamistyön vuorovaikutus on aina luonteeltaan 
yksilöllistä ja paikallista ja siinä ydin on vastuu asiakkaasta. Vastuuta ei 
voi kantaa, ellei ole kykyä kohdata toista tunne- ja kokemustasolla, tuntea 
kunnioitusta ja sitoutua ammatillisesti (Kosonen 2005, 31, 228).

Seuraava sitaatti kuvaa opiskelijan käsitystä ammatillisen kehittymisen 
prosessista. Hän pitää jossain määrin ongelmallisena luontaista toimintata-
paansa suhteessa ammatilliseen toimintaan. Hän erottaa edellistä opiskelijaa 
vahvemmin ammatillisen minän omasta persoonasta. 

”Minä ajattelin pohtiessani omaa työskentelyäni, että olinko liian kaverillinen ja 
koin, ettei minulla ollut ammatillista otetta. Sitten ajattelin, että eihän ammatti-
identiteettiä rakenneta yhdessä tapaamisessa. Olin ehkä vaatinut itseltäni liikaa, 
sillä nyt ajattelen, että ammatillinen identiteetti syntyy vasta kun työtä tekee ja 
on säännöllisesti asiakastyössä.” (I3)

Kososen kuvaama asiantuntijuuden kehittymisprosessi haasteineen kuvaa 
identiteettityötä opintojaksolla. Wengerin mukaan identiteettityössä tär-
keää on myös osallistuminen neuvotteluprosessiin merkityksistä (Wenger 
1998, 190). Asiakastapaamiseen valmistautumisen tehtävä, jossa opiskelija 
suunnittelee tapaamista ja eläytyy asiakkaan tilanteeseen ja jonka pohjalta 
opiskelija käy käytännön opettajan kanssa keskustelun, tarjoaa opiskelijalle 
mahdollisuuden käydä neuvottelua kokeneemman työntekijän kanssa asia-
kastyöhön liittyvistä merkityksistä. Tämä neuvottelu tuottaa opiskelijalle 
varmuutta, rakennusaineksia ammattilaisen identiteetille. 

”Tämä tapaaminen oli tärkeää oman asiakastilanteen kannalta. Sain myös 
itsevarmuutta ja uskoa siihen, että selviän tapaamisesta kunnialla.” (I9)

”Tapaamisen jälkeen tuli olo, että minulla on riittävät tiedot ja valmiudet asi-
akastapaamiseen, kunhan en vain liikaa jännitä.” (I6)
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Myös havainnointitehtävä toimi reifikaationa identiteettityölle. Tehtävä 
vahvistaa opiskelijan identiteettityötä, koska se tuottaa tilan, jossa uusi 
tieto integroituu osallistujan identiteettiin (mt. 220).

”Havainnointitehtävä oli erittäin hyödyllinen ja onnistunut. Ennen kaikkea se 
sai minut miettimään sosiaalityöntekijän persoonaa ja sen käyttämistä sosiaa-
lityössä.” (O1)

Monilla opiskelijoilla on työkokemusta asiakaspalvelutehtävistä. Seuraavassa 
opiskelija kuvaa roolin vaihdoksen haasteellisuutta. Sosiaalityöntekijä kes-
kustelee asiakkaittensa kanssa joskus teemoista, jotka koetaan yksityisiksi, 
henkilökohtaisiksi, intiimeiksikin toisin kuin asiakaspalvelutehtävässä 
oleva työntekijä.

”Itse olen miettinyt paljon ammatillisen roolin omaksumista ja sen tiellä olevia 
esteitä; kun olen opiskeluaikaisten työpaikkojeni kulttuurista imenyt nöyrän 
palvelijan työminän, on vaikea asettua rooliin, jossa saa ja tuleekin ́ tuppautuá  
asiakkaan yksityiselämään, kysyä ja joskus kyseenalaistaa. Haluaisinkin oppia 
varmemmaksi roolistani.” (K4)

Opiskelija pohtii, miten toimii yksityiselämässä tavoilla, joita voi käyttää 
asiakastyössä. Eläytymiskyky ja toisen tilanteeseen asettuminen ovat tapoja 
toimia, jotka toimivat molemmissa ”jäsenyyksissä”. Tällaisten toimintata-
pojen tunnistaminen kuvastaa sujuvaa identiteettien yhteensovitustyötä.

”Toimin usein näin kun joku kertoo jotain elämänsä huolia. Pyrin miettimään, 
että jos olisin tuossa tilanteessa, miltä se oikeasti tuntuisi ja mitä minä tekisin 
jos olisin sellaisessa tilanteessa.” (P2)

Identiteetti paikallisen ja yleisen välisenä suhteena
Käytäntö ei ole vain paikallista, vaan sidoksissa laajempiin yhteyksiin. 
Samoin identiteetti ei ole paikallinen – vaikka tarkasteltaisiin ainoastaan 
käytäntöyhteisössä muotoutuvia puolia. Käytäntöyhteisössä toimintaa 
suhteutetaan aina laajempiin yhteyksiin. (Mt. 162.) Opiskelijat suhteut-
tavat sosiaalityöntekijän työtä muihin tuntemiinsa ammatteihin, tekevät 
huomioita erilaisten kanssaopiskelijoiden valmiuksista ja osallistuvat muun 
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muassa koulutuspoliittiseen keskusteluun liittyen yliopisto-opintojen 
suorittamistapaan.

”Itse pidän sosiaalityöntekijän ammattia hienona ammattina ja vertaisin sitä 
tavallaan lääkärin ammattiin siinä mielessä, että molemmissa opiskelijat saavat 
ammattipätevyyden, mutta molemmilla tieteenaloilla harjoitetaan myös arvo-
kasta ja tarpeellista tutkimusta. Mistä lie sitten kysymys, mutta panin merkille, 
että vanhemmilla opiskelijoilla oli huomattavasti selkeämpi kuva alastamme. 
Olen erittäin vahvasti sitä suuntausta vastaan, että mahdollisimman moni tulisi 
suoraan lukiosta yliopistoon opiskelemaan. Joillakin aloilla se on varmaankin 
aivan oikein ja mahdollista, mutta meidän alallamme katsoisin elämänkoke-
muksen olevan valttia.” (C12)

Opintojaksolla laajennettiin kuvaa sosiaalityöstä aikuissosiaalityön toi-
mintaympäristössä. Lastensuojelutyö oli joillekin opiskelijoille tutumpi 
sosiaalityön osa-alue ja opintojakson kautta oli mahdollista pohtia kahden 
eri sektorin yhteisiä ja erilaisia piirteitä. 

”Ymmärsin kuinka paljon eri asioita aikuissosiaalityöhön kuuluu ja siitä syystä 
kiinnostuinkin siitä heti, vaikka olen ajatellut suuntautuvani lastensuojeluun.” 
(I11)

Oppimispäiväkirjoissa oli joitakin mainintoja siitä, kuinka opintojaksolla 
opittua käytettiin hyödyksi toisilla sosiaalityön käytännön kursseilla. 

”Esittelin mallia (Millerin ja Rollnickin [1991] motivaatioympyrä/L.Y.) myös 
työpaikallani muille opiskelijoille. Kahdella opiskelijalla oli asiakkaana päihde-
riippuvainen mies, joka haki tietoa katkoista.  Keskustelimme asiasta ja opiskelijat 
miettivät, missä vaiheessa asiakas voisi ympyrämallissa olla. Mietimme, voisiko 
asiakas saada mallin avulla uutta näkökulmaa tilanteeseensa.” (A12) 

Oppimistehtävät identiteetin rakentumisen tukena
Wengerin kuvaamia identiteettityön muotoja löytyi opiskelijoiden oppi-
mispäiväkirjoista. Wengerin käsitteiden peilaaminen opiskelijoiden oppi-
mispäiväkirjateksteihin tuotti kuvauksen opiskelijoiden identiteettityön 
paikoista, luonteesta ja merkityksestä opintojaksolla. Analyysin avulla oli 
mahdollista myös tarkastella opintojaksolla käytettyjä oppimistehtäviä 
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sekä itse oppimisympäristöä identiteettityön näkökulmasta. Analyysistä 
nousivat esiin tärkeänä sellaiset oppimistehtävät opintojaksolla, jotka tuke-
vat identiteettien yhteensovitustyötä ja joissa oman kokemuksen jäsennys, 
toisten antama palaute ja tuki sekä peilaus yleisempiin keskusteluihin 
vuorottelevat.  Tällaisia oppimistehtäviä opintojaksolla onkin käytetty. 
Kuitenkin koettujen epäonnistumisten käsittelyyn on tärkeää jatkossa 
löytää toimivia keinoja.

7.4 Arviointia sosiaalisen oppimisen teorian  
 käytettävyydestä Praksiksessa
Tässä julkaisussa on tarkasteltu opiskelijoiden oppimista identiteettityönä, 
yhteisöön kuulumisena sekä merkityksistä neuvotteluna. Lähtökohtana on 
ollut se, että nämä ovat oppimisen ulottuvuuksia erilaisissa käytäntöyhtei-
söissä, kuten opiskelijoiden kohdalla on Asiakastyön taidot -opintojaksolla. 
Kuten Wengerin teoriassa, myös meidän tarkastelussamme lähtökohtana 
on ollut oppimisen sosiaalinen luonne. Wengerin näkemysten mukaisesti 
olemme nähneet oppimisen monitasoisena ja kokonaisvaltaisena toimin-
tana, jota tapahtuu opettamattakin. 

Wengerin käsitys oppimisesta ei palaudu perinteiseen käsitykseen 
oppimisesta tiedon sisäistämisenä, minkä ymmärtäminen vaatii vallitse-
viin oppimiskäsityksiin perehtymistä. Wengerin ymmärrys oppimisesta 
lähestyy kostruktivistista oppimiskäsitystä, jonka mukaan oppiminen 
nähdään aktiivisen tiedon rakentamisen prosessina (Nevgi & Lindblom-
Ylänne 2003, 83). On myös korostettu, että Wengerin mukaan oppiminen 
on ihmiselle ominaista ja jokaiselle ihmiselle tyypillinen olemassaolon 
muoto (mt. 100). 

Wengerin teorian rajoituksena voidaan nähdä, kuten Hakkarainen-
kin (2000, 97) toteaa, että oppiminen voi käsitteenä kokea inflaation, jos 
yksilön kehityksen kannalta useat merkittävät prosessit kytketään oppi-
miseen. Toisaalta Wengerin käyttö on myös siinä mielessä perusteltua, 
että esimerkiksi sosiaalityöntekijäksi kasvamisessa on merkittävästi kyse 
mm. juuri identiteettityöstä. Ja yksi ongelma, joka on havaittu sosiaalialan 
työolojen tutkimuksessa, on juuri epävarma ammatillinen identiteetti. 
Tämänkin vuoksi tarvitaan laajempaa teoriaa, jonka kautta identiteetin 
rakentumista voidaan tarkastella. Laaja-alaisella teoriallaan Wenger myös 
haastaa meidät arvioimaan käsityksiämme oppimisesta. 
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Tutkimuksemme on ollut kokeilu, jossa on Etienne Wengerin kä-
sittein lähdetty käsitteellistämään oppimista opiskelijayhteisössä ja sitä 
kautta tuotettu uutta ymmärrystä käytännön opetuksen kehittämistyö-
hön. Asiakastyön taidot -opintojaksolla toteutuu varsin hyvin Wengerin 
teorian ydinajatukset: oppiminen on luonteeltaan sosiaalista ja sosiaalinen 
osallistuminen oppimisen ja tietämisen ytimessä. Opiskelijat osallistuvat 
joltain osin sosiaaliaseman käytäntöihin – tekemiseen, mutta rakentavat 
vahvasti identiteettejään suhteessa sosiaalityöntekijyyteen, sosiaalityönte-
kijän ammattiin, aikuissosiaalityöhön. Opintojaksolla opiskelijat antavat 
monin eri tavoin merkityksiä asiakastyön taidoille. Toisten opiskelijoiden 
merkitys on keskeinen rakennettaessa ymmärrystä asiakastyön taidoista ja 
omasta tekemisestä. Tutkimuskokemustemme ja -tulostemme perusteella 
käytännön opetuksen kehittämistä pitäisi jatkaa ja uudelleensuunna-
ta tutkimuksen keinoin. Tämän mahdollistaisi rikas materiaalivaranto 
(opiskelijoiden oppimistehtävät, opetusmateriaali, opiskelijapalautteet) 
Asiakastyön taidot -opintojaksoilta vuosien ajalta.
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8 Opetus opiskelijanäkö - 
 kulmasta – aineistona  
 palautteet ja kokoavat esseet

Opiskelijat arvioivat opintojaksoa monin eri tavoin vuosina 2005–2007. 
Kirjallista palautetta pyydettiin työpajoista ja joistakin uudistetuista op-
pimistehtävistä. Opiskelijat arvioivat omaa työskentelyään ja toisen opis-
kelijan työskentelyä asiakkaan kanssa itse- ja vertaisarvioinnin keinoin 
siihen liittyneiden oppimistehtävien avulla. Suullista palautetta opiskelijat 
antoivat käytännön opettajan kanssa käydyissä yksilöohjauskeskusteluissa ja 
ryhmätapaamisissa. Yhteisen päätösseminaarin, Praksis-seminaarin lopuksi 
opiskelijat arvioivat opintojaksoa kokonaisuutena palautelomakemuotoon 
tehdyllä loppuarvioinnilla (liite 6). Opintojakson päättävä oppimistehtävä, 
kokoava essee on tuottanut vielä välillistä palautetta koko opintojaksosta. 
Essee jätetään arvioitavaksi muutama viikko opintojakson päättymisen 
jälkeen. Palautteiden avulla opintojaksoa on vahvistettu opiskelijoiden 
oppimista tukevana rakenteena ja palautetta on käytetty opetuksen kehit-
tämiseen. Palautteiden antamista havainnollistaa seuraavaan taulukkoon 
2 koottu vuoden 2007 opintojakson palaute- ja arviointimalli. 
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Taulukko 2. Annetut palautteet ja arvioinnit vuonna 2007

Opiskelija käytännön 
opettajalle

Käytännön opettaja 
opiskelijalle

Vertaisopiskelijat  
toisilleen

Työpajojen jälkeen Suullinen palaute ryhmä- ja 
yksilöohjaustapaamisissa

Suullinen palaute ryhmissä

Uusista tai uudistetuista 
oppimistehtävistä
(itse- ja vertaisarviointi-
tehtävät)

Kirjallinen palaute 
asiakastyöstä

Oppimistehtävän yhteydessä 
(vertaisarviointitehtävät 
asiakkaan kohtaamisesta)

Suullinen palaute ryhmä- ja 
yksilötapaamisissa

Arvosana sisältäen kirjallisen 
palautteen ja numeron

Välillinen palaute oppimis-
tehtävien kautta (essee)
Opintojakson 
kokonaisarviointi

Tässä esiteltävä arviointiaineisto on kerätty vuosien 2005–2007 opin-
tojakson suorittaneilta opiskelijoilta strukturoidulla kyselylomakkeella 
(liite 6) opintojakson päätösseminaarissa. Arvioinnista käytetään nimeä 
loppuarviointi, ja siihen sisältyy myös avovastauksia. Lisäksi aineistona 
ovat opiskelijoiden loppuesseet vuodelta 2007. Aineistoja käsitellään tässä 
luvussa erillään niin, että ensin tarkastellaan loppuarviointeja ja sitten 
loppuesseitä. 

Loppuarviointien osalta palautteet on koottu yhteen systemaattisesti 
joka vuosi. Muut opiskelijoilta saadut palautteet on käsitelty opintojaksoit-
tain. Työpajojen jälkeen palautetta on pyydetty 3–4 kysymyksellä (liite 7). 
Opiskelijoilta on tiedusteltu esimerkiksi käsitysten muuttumisesta työpajan 
aiheena olleesta teemasta ja miten opiskelija voi hyödyntää oppimaansa 
omassa asiakastyössään. Palautteet ovat olleet samansuuntaisia eri vuosi-
na kuitenkin painottuen ko. opintojaksolle valittuihin teemoihin, kuten 
dokumentoinnin työpajasta annetussa palautteessa vuonna 2007: ”Opin 
ajattelemaan dokumentointia osana sosiaalityön työmenetelmää ja -välineitä 
sekä merkitystä asiakkaan näkökulmasta”. Lisäksi samasta työpajasta huo-
mioita olivat mm. ”ryhmätyöskentely oli hedelmällistä”, ”hyvät alustukset” 
sekä erään opiskelijan näkemys, että ” luentopuolella oli turhaa toistoa ja 
itsestäänselvyyksiä”. Palautetta on tullut myös työpaja-aikataulujen venymi-
sestä, kiireen tunnusta ja toiveesta keskustella yhdessä aiheesta laajemmin 
sekä toisaalta myös vähentää ryhmässä keskustelua. Työpajoissa palautetta 
on huomioitu esimerkiksi vähentämällä opetettavaa ainesta ja painottaen 
lukemiston ja kirjallisuuden merkitystä sekä jättämällä tilaa opiskelijoiden 
kysymyksille ja niistä viriäville keskusteluille. 
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Oppimistehtävistä annetusta palautteesta on esimerkkinä asiakkaan 
kohtaaminen pariharjoituksena ns. klassinen roolipeli. Harjoituksessa 
opiskelijapari eläytyy asiakkaan ja työntekijän rooliin joko itse keksimänsä 
tilanteen tai valmiiksi annetun tilanteen pohjalta. Esimerkkinä on ollut mm. 
hiljaisen ja vetäytyvän asiakkaan kohtaaminen. Opiskelijoita pyydettiin 
kertomaan päällimmäisiä ajatuksia harjoituksesta sekä ohjattiin miettimään, 
miltä tuntuu palautteen antaminen ja toisaalta palautteen saaminen toiselta 
opiskelijalta. Harjoitus on ollut useimmista opiskelijoista hyödyllinen ennen 
varsinaista omaa asiakastapaamista. Sen jälkeen on voinut vielä pohtia 
omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteita sekä totutella videokameran 
läsnäoloon. Osa opiskelijoista on pitänyt tilannetta epäaitona ja kokenut 
vaikeaksi eläytyä asiakastilanteeseen roolipelin muodossa. Vertaisopiskelijan 
antamaa palautetta omasta työskentelystä on pidetty hyvänä. Palaute on 
usein ollut kannustavaa. Palautteen antaminen toiselle ei välttämättä ole 
helppoa. Erityisesti kehittämisehdotusten antaminen vertaisopiskelijalle 
on tuntunut opiskelijoista vaativalta tehtävältä. 

Suullista palautetta on tullut opiskelijoilta runsaasti monissa kohdin 
opintojaksojen edetessä. Palaute on ollut niin myönteistä kuin rakentavan 
kriittistäkin. Esimerkiksi opetuksen sijoittuminen asiakkaita jatkuvasti 
palvelevalle sosiaaliasemalle herättää opiskelijoissa paljon kysymyksiä 
sosiaalityön palveluiden lisäksi myös mm. sosiaaliohjauksen ja etuuskä-
sittelyn työtehtävistä. Kysymykset liittyvät niin työnjakoihin kuin eri 
ammattiryhmien koulutukseenkin. Myös turvatekijöistä puhutaan aina 
jonkin verran, koska sosiaaliaseman aulassa on vahtimestari ja vartija, ja 
talon sisällä ovet ovat pääsääntöisesti lukossa, mikä on ollut useimmille 
opiskelijoille yllätys. Eräs opiskelija toteaakin tästä vielä loppuesseessään, 
että ”...eikö sosiaalityöntekijä voi tuntea muuten turvallisuutta, nykyään on 
varauduttava aina pahimpaan, vaikka ammattimme onkin auttaja”.

8.1 Antoisinta asiakastyö ja pienryhmätyöskentely
Opintojaksojen päätteeksi opiskelijoilta on pyydetty palautetta heidän 
oppimisestaan ja opintojakson sisällöstä. Seuraavassa käsitellään näitä 
loppuarvioita vuosilta 2005–2007. Loppuarvioinnissa opiskelija arvioi 
opetusmuotojen tarkoituksenmukaisuutta oppimisensa kannalta, opinto-
jakson tukirakenteiden toimivuutta ja opiskelijan omaa motivoituneisuutta 
opiskeluun käytäntöjaksolla. 
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Arviointilomakkeen palauttivat vuonna 2007 kaikki opintojakson 24 
opiskelijaa, kuten myös vuonna 2006 kaikki 25 opiskelijaa. Taulukkoon 
3 on koottu vuosien 2005–2007 opiskelijoiden opintojaksolle antamien 
loppuarviointien keskiarvot. Opiskelijoita pyydettiin arvioimaan opin-
tojaksoon liittyviä asioita asteikolla 1–5, 1 = heikko ja 5 = erinomainen. 
Taulukkoon on lisätty arvioinnit keväällä 2007 uusista oppimistehtävistä 
toimeentulotuen asiakasneuvonnan havainnointi ja asiakastilanteen pa-
riharjoitus vertaisopiskelijan kanssa. Taulukosta on jätetty pois keväällä 
2005 opiskelijoiden arvioinnit lukutehtävistä ja oppimispäiväkirjasta, koska 
niitä ei ole ollut myöhemmin käytössä. 
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Taulukko 3. Opiskelijoiden antama numeraalinen arviointi osa-alueittain vuosilta 
2005–2007.

Opintojakso
2005

n = 13 / 17
keskiarvo

Opintojakso
2006

n = 25 / 25
keskiarvo

Opintojakso
2007

n =24 / 24
keskiarvo

1. Opintojakson merkittävyys osana sosi-
aalityön opintoja

4,5 4,4 4,5

2. Työskentelytapojen tarkoituksenmukai-
suus oppimisen kannalta:

•	 työpajat	 2,6 3,1 3,5
•	 pienryhmätyöskentely	 3,6 4,2 4,3
•	 oma	asiakastyö 4,6 4,6 4,5
•	 oppimistehtävät	asiakastyöskentelyn	

tukena: 
 o sosiaalityöntekijän asiakas- 

 tapaamisen havainnointi
4,0 4,0 4,2

 o asiakasneuvonnan havainnointi 3,7
 o simuloitu asiakastapaaminen  

 pariharjoituksena
3,7

 o valmistautuminen asiakas- 
 työskentelyyn

4,0 4,2 3,8

 o dokumentointi 4,2 4,1 4,1
 o itsearviointi I ja II 3,8 3,8 4,0
 o valmistautuminen ryhmään 2,7 3,7 3,5
 o asiakastyön jatkon suunnittelu 3,7
 o oman videon esittely Praksis-

seminaarissa
3,5 4,3 3,9

3. Työpaja- ja perehdytysmateriaalin 
selkeys

3,0 3,3 3,8

4. Ohjeistuksen riittävyys 3,0 3,3 3,6
5. Yksilöllisen ohjauksen riittävyys 3,7 3,9 4,2
6. Opintojakson innostavuus ja kyky 

herättää ajatuksia
3,7 4,0 4,1

7. Opiskelija-assistentin tuki 4,4 3,5 4,6
8. Oma motivoituneisuus työskentelyyn 

opintojakson aikana
4,4 4,0 4,2

Opintojakson kokonaiskeskiarvo 3,7 3,9 4,1
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Opintojakson kokonaisarvion keskiarvot ovat olleet hyviä. Kolmen vuoden 
keskiarvoja verratessa näkyy tasaista parannusta monessa kohtaa. Luvut 
voi tulkita niin, että saatua palautetta on pystytty hyödyntämään, mutta 
myös niin että opintojakso on vakiinnuttamassa paikkaansa ja toimiviksi 
havaittuja malleja on saatu rakennettua.

Opiskelijat pitivät opintojaksoa hyvin merkittävänä osana sosiaalityön 
opintojaan ja opiskelijan oma asiakastyö oli myös tärkeää. Tukirakenteista 
opiskelija-assistenttien tuki sai kiitosta opiskelijoilta. Erityisesti luvuissa 
näkyi vuosi 2006, kun poikkeuksellisesti vain yksi opiskelija-assistentti 
oli opintojakson aikana avustamassa. Kokonaisuudessa heikoimmat tu-
lokset ovat saaneet työpajat, oppimistehtävä ryhmään valmistautumisesta 
ja ohjeistuksen riittävyys opintojakson aikana. Työpajojen sisältöihin on 
kiinnitetty erityisesti huomiota, mikä on myös näkynyt opiskelijoiden 
arviointien vuosittaisessa parantumisessa. Myös opiskelijoiden ohjeista-
miseen on kiinnitetty paljon huomiota, jotta monesta osasta muodostuva 
opintojakso hahmottuisi selkeästi opiskelijoille. Kiinnostavin poikkeama 
vuoden 2007 opintojakson arvioinnissa on notkahdus pienryhmätyösken-
telyyn valmistautumisessa sekä omaan asiakastyöskentelyyn valmistautu-
misessa. Poikkeamien voisi arvioida johtuvan vaikeudesta saada sovittua 
asiakasaikoja opiskelijoille. Vaikeudet liittyivät asiakkaiden tilanteissa 
tapahtuneisiin äkillisiin muutoksiin, mutta myös opiskelijoiden omat 
aikataulut olivat tuolloin tiukkoja. 

Loppuarvioissa opiskelijat ilmoittivat, että käsitys sosiaaliaseman 
sosiaalityöstä muuttuu opintojakson aikana. Käsitys aikuissosiaalityöstä 
monipuolistui, konkretisoitui ja toisilla myös syventyi. Työskentely sosi-
aaliasemalla näyttäytyi monipuolisempana, kuin opiskelija on aiemmin 
kuvitellut. Eri työntekijäryhmien työnkuvat selkeytyivät, ja sosiaaliaseman 
käytännöt tulivat tutummiksi. Pääosin näkemykset sosiaaliaseman sosi-
aalityöstä muuttuivat positiivisemmiksi.

Opiskelijoiden loppuarviointeihin on sisältynyt avovastauksia oppimis-
ta edistävistä ja antoisimmista asioista opintojakson aikana. Vastauksissa 
opiskelijat arvioivat myös, miten opintojakso vaikutti sosiaalityöntekijäksi 
kehittymiseen ja mitkä seikat haittasivat oppimista. Lisäksi opiskelijat toi-
vat esiin parannusehdotuksia. Palautteet on koottu kolmen ensimmäisen 
kysymyksen osalta pääteemoittain taulukkoon 4.
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Taulukko 4. Opiskelijoiden arviointia oppimista edistävistä ja antoisimmista asiois-
ta opintojakson aikana sekä sosiaalityöntekijäksi kehittymistä edistävistä asioista 
vuosilta 2005–2007.

Oppimista edisti  
opintojakson aikana

Antoisinta opintojakson 
aikana

Sosiaalityöntekijäksi  
kehittymistä edisti

Oma asiakastyö ja asiakas-
tapaamisten videointien 
katsominen

Oma asiakastyö Asiakastyö –  
asiakkaan kohtaaminen 
ja vuoro vaikutustaitojen 
kehittäminen

Pienryhmätyöskentely, 
Vertaistuki ja -palaute, 
Opiskelija-assistenttien tuki

Pienryhmätyöskentely Kosketus oman työn  
tutkimiseen sekä toisten 
ja toisenlaisten työtapojen 
olemassaoloon

Ohjauskeskustelut  
käytännön opettajan  
kanssa ja saatu palaute

Palaute käytännön 
opettajilta

Sosiaaliaseman työhön ja 
aitoon asiakastyön toimin-
taympäristöön tutustuminen

Oman työskentelyn  
kriittinen arviointi

Sosiaalityön havainnoinnit Oman persoonan ja  
ammatti-identiteetin 
pohdinta

Keskustelulle ja  
pohdinnalle avoin ilmapiiri

Videotyöskentely ja siitä 
saatu palaute

Itseluottamuksen ja  
varmuuden saaminen omaan 
työskentelyyn

Oppimistehtävät, 
työpajamateriaali

Opintojakson päätös-
seminaari ja sieltä saatu 
palaute

Omien taitojen  
kehittäminen ja arviointi

Alan testaaminen itselle 
sopivana tulevaisuuden 
työskentelyalueena
Menetelmällisten valmiuk-
sien ja työkalujen saaminen

Monet asiat yhdessä edistävät oppimista
Suurin osa opiskelijoista nosti esille pienryhmätyöskentelyn tärkeimpänä 
omaa oppimista edistävänä asiana (2006: 13 ja 2007: 16 opiskelijaa). 
Vertaistuki, kokemusten ja ajatusten jakaminen, yhteinen pohtiminen 
toisten kanssa oli opiskelijoiden oppimisen tukena tärkeä tekijä. Ryhmässä 
opiskelijat saivat palautetta omasta työskentelystään ja kuulivat toisten 
asiakastyöstä. 

”Oppimistani edisti hyvä ryhmä, jonka kanssa syntyi antoisia keskusteluja 
asiakastyöstä.”  (2006)
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Opiskelijat pitivät omaa asiakastyötään oppimisen kannalta merkittävänä. 
Asiakastyön vaiheet rakentuivat kirjallisten oppimistehtävien kautta. Opis-
kelijat näkivät pienryhmäkeskustelujen ja yksilöllisten ohjauskeskustelujen 
antavan hyvin tukea asiakastyöhön. Opiskelun prosessiluonteisuudesta 
pidettiin. 

”Konkreettinen asiakastyö ja asiakkaan kohtaaminen. Oman työskentelyn 
kriittinen arviointi ja opettajien sekä opiskelijatovereilta saatu palaute edisti 
kummasti omaa oppimista.”(2006) 

Monet opiskelijat kokivat tärkeänä oppimisen mahdollisuutena palautteen 
saamisen käytännön opettajalta ja opiskelijatovereilta. Useampi opiskelija 
mainitsi erikseen opintojakson loppuseminaarin olevan hyödyllinen. Opis-
kelijoiden vastauksissa tuli esiin, että oppimista edisti moni asia yhdessä, 
kuten ryhmätyöskentely, palaute, oman asiakkaan tapaaminen, oman 
käytännön opettajan kanssa keskustelu ja opiskelija-assistenttien tuki.   

”Pienryhmissä saatu palaute ja kannustus. Oma asiakastyö, siihen valmistau-
tuminen ja sen jälkikäteinen läpikäynti.” (2006)

”Jatkuvan palautteen saaminen sekä mahdollisuus keskustella asioista.” 
(2006)

Opetusmenetelmänä videoiden käyttöä pidettiin oppimista edistävänä 
ja antoisana siitäkin huolimatta, että useimpia opiskelijoita se jännitti 
etukäteen. Varsinaisessa asiakastapaamisessa videointi, ja kamera unoh-
tuivat usein. Videoinnin hyödyn opiskelija havaitsi vasta jälkikäteen, kun 
hän katsoi tapaamisen vertaisopiskelijan tai käytännön opettajan kanssa, 
kohdisti tarkastelunsa oman vuorovaikutuksensa havainnointiin eli itse-
arviointiin, sekä sai siitä myönteistä palautetta ja kehittämisehdotuksia 
jatkotyöskentelylle.

Käytännön järjestelyt oppimista haittaavina tekijöinä 
Opintojaksoilla vuosina 2005 ja 2006 opiskelijoiden kritiikki kohdistui 
kurssijärjestelyihin, aikatauluihin ja matkoihin Haagaan. Sosiaaliaseman 
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sijaintia8 pidettiin hankalana, matkat Haagaan koettiin aikaa vievinä. 
Myös asiakastapaamisten peruuntumiset niin oman asiakkaan kuin havain-
nointienkin osalta turhauttivat. Opiskelijat pitivät aikatauluja hankalina ja 
aikataulujen muutokset tuntuivat vaikeilta. Osa opiskelijoista koki kurssin 
työläänä ja kiireisenä. Opintojakson sovittaminen opiskelijoiden muuhun 
elämään, kuten työskentelyyn, muihin opintoihin ja harrastuksiin tuotti 
vaikeuksia. Vuoden 2007 palautteessa (5 mainintaa) oli samoja ehkäiseviä 
tekijöitä, mutta ei niin paljon kuin edellisinä vuosina. 

”Ajat olivat hankalasti järjestetty, jolloin kurssista tuli hieman pakkotahtinen 
tämä lisäsi myös stressiä, jota on muutenkin aika lailla.” (2006)

”Työn määrä oli odottamattoman paljon. Lisäksi kurssin aikataulu oli hieman 
kaoottinen ja se vaati paljon joustavuutta.” (2005)

Opiskelijat toivoivat enemmän sosiaalityöntekijöiden asiakastapaamis-
ten havainnointeja. Ensimmäisten opintojaksojen aikana järjestyi yksi 
havainnointi kullekin opiskelijalle ja vuonna 2007 kaksi havainnointia 
noin puolelle opiskelijoista. Edellisvuosien lisäksi jokainen sai yhden ha-
vainnointikerran toimeentulotuen asiakasneuvonnassa. 

Opiskelijoista joku koki asioiden pohtimisen ja itsereflektoinnin liial-
lisena ja oppimista estävänä tekijänä. Kritiikkiä sai yhden asiakastilanteen 
pohtiminen ja läpikäynti monessa kohtaa monesta eri näkökulmasta.

”Turhat tapaamiset ja liiallinen itsereflektointi – kerrat, joista ei jäänyt mitään 
”käteen” puuduttivat ja söivät kiinnostusta koko kurssista.” (2005)

”Asiakastapaamisen läpikäynti uudestaan ja uudestaan.” (2007)

Antoisinta oma asiakastyö ja pienryhmätyöskentely 
Useimmat opiskelijat nostivat pienryhmätyöskentelyn antoisimpana asi-
ana opintojakson aikana (2006: 12 ja 2007: 9 opiskelijaa). Pienryhmissä 
opiskelijat perehtyivät toisten opiskelijoiden asiakastapauksiin. Ryhmässä 

8 Läntinen sosiaaliasema sijaitsee Pohjois-Haagan juna-aseman vieres-
sä. Junamatka lähijunalla Helsingin keskustassa sijaitsevalta Rautatie-
asemalta kestää noin 10 minuuttia.
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he pystyivät jakamaan omaa asiakastyötänsä ja saamaan siihen uusia nä-
kemyksiä. Opiskelijat arvostivat keskusteluja pienryhmissä. He kokivat 
saavansa tukea toisiltaan sekä kokemusta asiakkaista ja työstä yleensä.

”Pienryhmätapaamiset olivat todella antoisia. Niiden kautta pääsi sisään erilaisiin 
asiakastapaamisiin.” (2006)

Myös opiskelijoiden oma asiakastapaaminen ja asiakastyö nähtiin antoisana 
(2007: 15 opiskelijaa). Asiakastyön avulla opiskelijat pääsivät konkreettiseen 
tekemiseen, saivat käytännön työhön kokemusta. 

”Käytännön asioiden oppiminen, ensimmäisen asiakkaan tapaaminen. Opin 
millainen on oma roolini sosiaalityöntekijänä ja miten luoda hyvä kontakti 
asiakkaaseen.” (2005)

Useimmissa opiskelijoiden vastauksissa nostettiin esiin useampia antoisia 
asioita. Erilaiset opetusmuodot ja työskentelytavat näyttivät tukeneen 
toisiaan opintojaksolla. Opiskelijat kokivat antoisina niin pienryhmä-
työskentelyn, sosiaalityöntekijän havainnoinnit, käytännön opettajalta ja 
päätösseminaarissa saadun palautteen. 

”Ryhmät, oma asiakas, videot ja loppuseminaari. Parasta ehkä kivat opiskelu-
kaverit.” (2005)

”Ehdottomasti asiakastapaaminen. Pienryhmän ohjaajan antama palaute, pien-
ryhmän tuki ja seminaarissa saatu henkilökohtainen palaute.” (2006)

Jotkut opiskelijat nostivat esiin oman asiakastyön videoiden katsomisen 
ja loppuseminaarissa videoiden kautta palautteen saamisen antoisimpa-
na, mikä oli mainittu myös usealla opiskelijalla oppimista edistävänä 
menetelmänä.  

”Itsensä näkeminen vuorovaikutustilanteessa ja mahdollisuus nähdä muiden 
tapaa työskennellä.” (2006)

Oppimista edistävinä tekijöinä ja antoisimpina asioina opintojakson aikana 
oli osin samanlaisia asioita. Opiskelijat painottivat kuitenkin hiukan eri 
kohtia vastauksissaan.
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Opintojakso edistämässä kehittymistä sosiaalityöntekijäksi
Suurin osa opiskelijoista näki opintojakson edistäneen omaa kehittymistä 
sosiaalityöntekijäksi. Opiskelijat totesivat saaneensa itseluottamusta ja 
varmuutta omaan työskentelyynsä. Opintojakson aikana opiskelijat saivat 
kosketusta oman työn tutkimiseen, myös toisten ja toisenlaisten työtapojen 
olemassaoloon. 

”Toi luottamusta siihen, ettei ole aivan hukassa oman työtapansa kanssa. Omia 
persoonallisia tapoja asiakastyössä kannattaa hyödyntää.” (2006)

”Antoi itsevarmuutta ja aloin hahmottaa paremmin omaa persoonaani ”työväli-
neenä”. Myös vahvasti reflektiivinen työote tarttui; hyvä kysymys jatkaa ajattelua! 
Kuinka pystyä reflektoimaan ja kritisoimaan itseään ilman ulkopuolisia apuja 
(videoita & työpajoja)?” (2006)

Tutustuminen konkreettiseen työhön sosiaaliasemalla antoi kosketuspin-
taa käytännön työhön ja aitoon asiakastyön ympäristöön. Opiskelijoiden 
avovastauksissa nousi esille käytännön opintojakson merkitys alan testaa-
misessa itselle sopivana tulevaisuuden työskentelyalueena.

”Ammatti-identiteetti ja halu tehdä tämän alan töitä vahvistui. Runsas palaute, 
etenkin käytännön opettajalta, auttoi pohtimaan, mitä haluan kehittää omassa 
työskentelyssä. Keskustelut opettajien ja opiskelijoiden kanssa herättivät poh-
timaan monenlaisia kysymyksiä käytännön työskentelystä, esim. muistiinpa-
nojen tekemisestä, miten olla viranomainen, kun on eri mieltä järjestelmän 
toimintatavasta...” (2006)

Useimmissa avovastauksissa opiskelijat pitivät asiakastyötä, omaa asiakas-
tapaamista merkittävänä tekijänä, joka edisti kehittymistä sosiaalityönte-
kijäksi. Opintojakso tarjosi mahdollisuuden omien taitojen kehittämiseen 
ja arviointiin, ja antoi valmiuksia asiakkaan kohtaamiseen ja vuorovaiku-
tustaitojen kehittämiseen.

Opintojakso edisti kehittymistä sosiaalityöntekijäksi oman persoonan 
ja ammatti-identiteetin pohdintojen kautta. Opiskelijoita helpotti huoma-
ta, että he selvisivät asiakastilanteissa. Oivallus siitä, että ei ole olemassa 
yhtä oikeaa sosiaalityöntekijän mallia, johon opiskelijan pitäisi sovittaa 
itsensä, rauhoitti useimpia. Asiakastyöskentelyssä asiakkaan kohtaaminen 
ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu oli merkittävää. Käytännön konk-
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retisoituminen oli myös tärkeää. Taitoja voi oppia ja niissä voi kehittyä. 
Useat opiskelijat mainitsivat opintojakson olevan motivoiva ja he olivat 
innokkaita opiskelemaan opintojakson jälkeen lisää sosiaalityötä. Näyttäisi 
siltä, että opintojakso käynnistää opiskelijoissa jonkintasoisen sisäisen ja 
ammatillisen kehitysprosessin.  

Parannusehdotuksia ja odotuksia
Loppuarviointien avovastauksissa opiskelijoiden parannusehdotukset 
liittyivät käytännön järjestelyihin, asiakashavainnointien lukumäärän 
lisäämiseen, palautteen määrään ja loppuesseen kirjoittamiseen. Opiske-
lijat toivoivat useampaa asiakastapaamista ja ryhmätapaamista molempien 
asiakastapaamisten jälkeen. 

Opintojakson parannusehdotuksissa oli jonkin verran vaihtelua eri 
vuosien opintojaksojen välillä. Vuoden 2005 opintojakson opiskelijat toi-
voivat erityisesti käytännön järjestelyihin sujuvuutta ja pelkkää käytäntöä, 
asiakastyöskentelyä. Eräs opiskelija ilmoitti, että ”teoria pitäisi osata ennen 
kurssille tuloa” tarkoittaen tällä todennäköisesti sitä, että käytännön jak-
solla sovelletaan jo opittuja asioita. Vuoden 2007 opintojakson opiskelijat 
tuottivat ehdotuksissaan esiin enemmän sisällöllisiä asioita. Toki heidänkin 
toiveenaan oli edelleen saada lisää asiakastyöskentelyä ja havainnointeja, 
mutta he myös pohtivat millaisin menetelmin asiakastyötä voisi tehdä 
tai millaista sisältöä työpajoissa voisi olla ja millaista ei. Opiskelijat eivät 
enää toivoneet teoreettisemman käsittelyn tai lukemistojen poistamista 
opintojaksolta kokonaan. Koska palautetta on pyydetty vuosittain, on 
osa opiskelijoiden ehdotuksista pystytty jo toteuttamaan. Esimerkkeinä 
on vaikkapa se, että vuonna 2007 sosiaalityöntekijän asiakashavainnoin-
teja järjestyi kaksi noin puolelle opiskelijoista, asiakastyöskentelyä ja sen 
videointia opiskelijat harjoittelivat roolipeleillä etukäteen ja työpajoihin 
tuotiin lisää käytännön esimerkkejä asiakastyöstä. 

Kokonaisuutena opiskelijat olivat tyytyväisiä opintojaksoon. Palaut-
teita tutkiessa on hyvä muistaa, että kahteen edelliseen vuoteen verrattuna 
opiskelijat olivat vuoden 2007 opintojakson aikana yhtenäisempi ryhmä. 
Opiskelijat, joilla oli sosiaalityön asiakastyöstä kokemusta, suorittivat 
opintojakson vaihtoehtoisella tavalla lastensuojelussa.

Kun vertaa loppuarviointeja opiskelijoiden asettamiin tavoitteisiin ja 
odotuksiin opintojakson alussa vuonna 2007, voi huomata niiden toteu-
tuneen melko hyvin. Opiskelijoiden odotuksena oli mm. saada kosketus 
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sosiaalityöntekijän työhön, oppia asiakastyön perustaitoja ja erityisesti 
asiakkaan kohtaamisen taitoja sekä kehittyä kohtaamistilanteissa että tu-
tustua asiakastyön prosessiin. Opiskelijat halusivat saada myös varmuutta 
asiakastyöhönsä. Tilannearviointitaitojen ja dokumentoinnin oppiminen 
oli yksi oppimistavoite. Opiskelijat haluaisivat oppia tuntemaan itseään 
paremmin suhteessa tulevaan ammattiinsa sosiaalityöntekijöinä ja testata 
omaa tapaansa olla asiakastilanteessa. Osalla opiskelijoista korostui jo 
tavoitteiden asettelussa halu ammatillisen identiteetin rakentamiseen. 
Tavoitteina mainittiin myös työssä kehittymisen taitojen oppiminen, kuten 
palautteen vastaanottaminen ja antaminen sekä asiakastyön reflektoinnin 
harjoittelu.  Lisäksi opiskelijoilla oli toiveita saada lisää tietoa aikuissosiaali-
työn palveluista sekä halua ymmärtää, mihin käytännön sosiaalityöntekijän 
asiantuntijuus perustuu. 

Opintojakson alussa asettamiinsa oppimistavoitteisiin opiskelija palaa 
viimeisessä opintojaksoa kokoavassa oppimistehtävässä, loppuesseessä. 
Esseessä opiskelija pohtii käsityksiään asiakastyön taidoista ja asiakastyön 
osaamisestaan sekä paikantaa omia kehittymisen paikkoja opintojakson 
aikana. 

8.2 Muuttuneet käsitykset ja uudet näkökulmat  
 sosiaalityöstä
Toisena arviointiaineistona ovat opiskelijoiden kirjoittamat loppuesseet 
vuodelta 2007. Kaikki opintojakson 24 opiskelijaa palautti esseensä ja niitä 
kaikkia tarkasteltiin arviointiaineistona. Esseessä opiskelija käsitteli laajasti 
valitsemaansa teemaa, joka liittyi asiakastyön taitojen oppimiseen opinto-
jakson aikana. Esseistä poimittiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

1) Miten käsitykset sosiaalityöstä ovat muuttuneet opintojakson 
aikana?

2) Miten opiskelijat jäsentävät ammatillista kehittymistään opintojak-
son aikana?

3) Mitä oivalluksia opintojakson aikana on tullut?

Asiakastyön taidot -opintojakso on useimmille opiskelijoille ensimmäinen 
mahdollisuus olla itsenäisesti sosiaalityöntekijän tehtävässä ja työsken-
nellä asiakkaan kanssa. Se on usein myös ensimmäinen mahdollisuus 



130  

soveltaa yliopistokoulutuksessa opittua tietoa käytännössä. Asiakastyön 
taidot -opintojakso Praksiksessa voisi parhaimmillaan olla opiskelijoista, 
käytännön opettajista ja sosiaalityöntekijöistä muodostuva foorumi (vrt. 
Rantalaiho 2007, 132–133). 

”Asiakastyöskentelystä ja palautteesta oppimisen lisäksi näen, että sain jaksolla 
myös uuden tuntuman asiakastyön vuorovaikutuksen teoriaan. – Omaa asia-
kastyötä on siis mahdollista pohtia tietoa ja teoriaa soveltamalla.”

Käytännön sosiaalityön ja teorian suhteen hahmottaminen näyttäytyi opis-
kelijaa palkitsevana oivalluksena käytännön ja teorian yhteneväisyydestä. 
Ristiriitaa voi aiheuttaa se, etteivät opiskelijat, käytännön opettajat tai sosi-
aaliaseman muut työntekijät ole välttämättä kovin halukkaita aikaa vievään 
ja paneutuvaan oppimiseen, mikä lopulta rakentaa syvällistä sosiaalityön 
asiantuntemusta (Rantalaiho 2007, 133). Yhteisöllinen oppiminen käytän-
nön asiantuntijayhteisössä on kuitenkin nykyisen asiantuntijuuskäsityksen 
mukaan keskeistä. Siihen liittyy myös tutkiva ja arvioiva työorientaatio sekä 
uutta luova ja innovatiivinen toiminta. (Karvinen-Niinikoski 2006, 2.)

Opiskelijoiden käsitykset asiakkaista ja sosiaalityöstä muuttuivat opin-
tojakson aikana. Vaikka opintojakson opiskelijat olivat pääosin sosiaalityön 
pääaineopiskelijoita, oli opiskelijoiden näkemys käytännön sosiaalityöstä 
usein ennakkokäsitysten varassa. Erityisesti vuonna 2007 opiskelijoilla ei 
ollut käytännön kokemusta sosiaalityön asiakastyöstä. Merkityksellinen 
havainto opiskelijalle olikin, että ei ole olemassa mitään aikuissosiaalityön 
tyypillistä asiakasta. Syyt asiakkuuteen ovat moninaiset, ja sitä myöten 
myös palvelutarpeet ovat erilaisia. Sosiaalityön sisältö ja asiakastyön mah-
dollisuudet avautuivat opiskelijoille aivan uudella tavalla.

”Sosiaalityön tekeminen on minulle tähän saakka tarkoittanut erittäin huono-
osaisten ihmisten auttamista. Olen ajatellut, että asiakkaat ovat palveluiden 
piirissä yleensä vastahakoisia ja motivoimattomia. Olen myös ajatellut, että 
asiakkaat ovat epäileviä sosiaalityöntekijöiden suhteen erityisesti epäillen heidän 
enemmänkin olevan yhteiskunnan kuin asiakkaan puolella. Käytännön työme-
netelminä ja toimenpiteinä olen lähinnä ajatellut taloudellisen tuen myöntämistä, 
lastensuojelullisia toimenpiteitä kuten huostaanottoa ja avohuoltoa sekä eri 
palveluiden piiriin ohjaamista... Ehkä eniten tätä ajatusteni muuttumista kuvaa 
se, että usko sosiaalityöhön ja sen mahdollisuuksiin on kasvanut suuresti.”
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Opiskelija oli opintojakson aikana joutunut tarkastelemaan uudelleen omia 
oletuksiaan ja ennakkokäsityksiään sosiaalitoimen asiakkaista. Havainto-
jensa perusteella opiskelija koki auttamismahdollisuuksien sosiaalityössä 
olevan suurempia kuin hän odottikaan. 

Opiskelijoiden asiakastyötä ohjasi tilannearviotyöskentely. Asiakastyötä 
tuki käytännön opettajan ohjauksen ohella työpajatyöskentely ja siellä jaettu 
materiaali, opintojakson kirjallisuus sekä Aikuissosiaalityön tilannearvio-
opas 2007. Opiskelijoille menetelmä oli uusi; heillä oli tilannearviosta 
lähinnä teoreettista tietoa. Menetelmän käyttö asiakastyötä raamittavana 
kehyksenä herättää opiskelijoissa monenlaisia mielipiteitä ja ajatuksia. 

”Yksi asia, joka nousi vahvimmin esiin asiakastapaamista suunniteltaessa, oli 
tilannearvio asiakkaan tämän hetkisestä elämän tilanteesta. Minulle oli suuri 
helpotus havaita, että tällaisen tilannearvion avulla voi rakentaa asiakastapaa-
misen ja myös tukeutua siihen kesken tämän tapaamisen. Tilannearvio oli siis 
ikään kuin luuranko, jonka ympärille “lihaa” eli materiaa piti kasata. Yhtä hyvin 
voi sanoa, että se oli juuri se tärkein elementti, joka piti koko rakennelman 
koossa. Ensimmäiseen asiakastapaamiseen valmistautuvalle tilannearviorunko 
muodostaa ikään kuin kartan, jonka avulla voi suunnistaa eteenpäin ja jonka 
avulla löytää maaliin.”

Työskentelystä oli opiskelijoilla myös kriittisiä näkemyksiä. Opiskelija oli 
saattanut kokea menetelmän rajaavan liikaa työskentelyään tai oli tuntenut 
jotkin tilannearvion osa-alueet, kuten asiakkaan päihteiden käytön tai ter-
veydentilan, vaikeaksi ottaa itse esiin asiakastapaamisessa. Sosiaaliviraston 
asiakastietojärjestelmään tallennettava tilannearvioteksti oli useimmille 
opiskelijoille ensimmäinen kirjallinen asiakirja, jonka työstäminen vaati 
opettajan ohjausta mm. asiasisältöjen ja asiakkaan antamien merkitysten 
täsmentämisessä sekä kielenhuollossa. Usein opiskelijoita yllätti ja saattoi 
turhauttaakin asiakirjan viimeistelyyn menevä aika. Opiskelijoiden kirjoitta-
mat tilannearviodokumentit lähetettiin asiakkaille tapaamisen jälkeen.

”On vaikeaa kirjoittaa tekstiä toisen ihmisen elämästä, sillä saatan tulkita asiat 
eri tavalla kuin asiakas ja tuoda omia tulkintoja tekstiin. Opin kuitenkin sen, 
että eri sanoilla ja lausevalinnoilla voi tuoda asiakkaan näkemystä esiin ja samalla 
välittää lukijalleen, että tämä on minun kokemukseni tilanteesta.”
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Oman ammatillisuuden rakentuminen 
Lähes jokainen ihmissuhdetyöntekijä pohtii käytäntöjaksojen alkuvaiheessa 
oman persoonan käyttöä asiakastyössä ja ammatti-identiteettiään (esim. 
Forsberg 2002). Opiskelu asiakastyön toimintaympäristössä on usein al-
kusysäys syvällisemmille pohdinnoille sosiaalityöntekijäksi kehittymisessä. 
Se voi olla myös paikka, missä mietitään millainen auttaja minä olen tai 
millainen auttaja haluaisin olla.

”Kurssin ansiosta olen alkanut miettimään entistä enemmän sosiaalityöntekijän 
roolia asiakkaan kohtaamisessa ja auttajan ominaisuuksia. Millainen sosiaali-
työntekijä on hyvä auttaja? Millaisia ominaisuuksia hyvällä sosiaalityöntekijällä 
on? Vaaditaanko sosiaalityöntekijältä erilaisia rooleja eri tilanteissa?”

Opintojakso näyttäytyi osalle opiskelijoista henkilökohtaisena testinä 
siitä, ”onko minusta sosiaalityöntekijäksi”. Helpotus oli huomattava, kun 
opiskelija koki pystyvänsä työskentelemään asiakkaansa kanssa, ja näki 
vertaisopiskelijoiden asiakastyötä sekä havainnoi kokeneen sosiaalityönteki-
jän asiakastyötä. Opiskelija huomasi, että hän on valinnut itselleen oikean 
ammattialan, oli oikealla koulutuspolulla. Opiskelija havaitsi myös, että 
ammattitaito voi kehittyä vähitellen, ja työyhteisö voi tukea häntä tässä 
kehittymisessä. Sama huomio tulee esiin myös opiskelijoiden loppuarvi-
ointien avovastauksissa joka vuosi, kun kysytään, mitkä tekijät edistävät 
kehittymistä sosiaalityöntekijäksi.

”...työntekijän ammattitaito kehittyy asiakassuhteissa ja työyhteisön merkittävien 
oppimiskokemusten ja reflektoinnin kautta.” 

Opiskelijat kirjoittivat esseissään erityisesti vuorovaikutuksesta, kuten asi-
akkaan kuuntelemisesta, keskustelun dialogisuudesta, asiakkaan puheesta 
ja puheen niukkuudesta tai vuolaudesta, empaattisuudesta sekä asiakkaan 
kohtaamisesta. Opiskelijan oivallus siirtyä eri palvelujen ja toimenpiteiden 
tarjoajasta asiakkaan kuulemiseen ja asiakkaan tarpeista lähtevään työs-
kentelyyn on ammatillisesti merkittävä huomio.

”Aloin kurssin edetessä ymmärtää, että kyky ymmärtää asiakasta ilman valmiiksi 
asetettuja ennakkokäsityksiä on se, mitä sosiaalityöntekijänä ja auttajana tulisi 
tavoitella. Tärkeä havainto oli se, että sosiaalityöntekijä on auttajana enemmän 
tutkijan kuin asiantuntijan roolissa. – Minulle oli merkittävää alkaa nähdä asiakas 
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enemmänkin yhteistyökumppanina, jonka kanssa pyritään yhdessä tutkimaan 
asiakkaan tilannetta. – Auttamisen keskipiste siirtyi mielessäni kohti laajempia 
ympyröitä: asiakkaan ymmärtämistä ja asiakkaan auttamista ymmärtämään 
itseään. – Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen antoi minulle vapauden olla ereh-
tyväinen ja oppiva yksilö, joka voi myös itse oppia jotain asiakkaalta.”

Opiskelija pystyi erittelemään eri tasoja sosiaalityöntekijän vuorovaikutuk-
sessa ja koki saaneensa opintojaksolta välineitä kehittää näitä taitoja itsessään 
ja asiakastyössään.  Asiakasta kunnioittavaan vuorovaikutukseen liittyy 
usein asiakaslähtöinen työskentelytapa. Opiskelija huomasi, että sosiaali-
työntekijä työskentelee asiakkaan rinnalla kumppanina, ja työskentelyn 
lähtökohtana ovat asiakkaan tuottamat tilanteet ja tavoitteet. Erityisen 
haasteellinen tilanne opiskelijalle voi olla silloin kun asiakkaan asiakkuus 
sosiaalipalveluissa oli pitkä ja asiakkaalla oli paljon elämänkokemuksia.

”...(sosiaali-) työ on myös rinnalla elämistä ja ihmisarvon ja elämän mielekkyyden 
kannattelemista silloinkin, kun tavoitteellinen työ ei onnistu.”

Opiskelijoiden esseistä oli luettavissa, että opintojakson aikana opiskelija 
keskittyy asiakastyössään paljon omaan suoriutumiseensa ja tarkastelee 
asiakastilannetta vahvasti omien tunteiden, tuntemusten ja käytöksen 
kautta. Seuraavien käytäntöjaksojen aikana ja työkokemuksen karttuessa 
opiskelija pystyy todennäköisesti siirtämään huomiotaan pienin askelin 
asiakkaan toiminnan tarkastelun suuntaan. (Ks. Tiuraniemi 2002, 193.)

Asiakastyön taidot -opintojakso merkittävä osa sosiaalityön 
opintoja
Esseissä oli runsaasti huomioita opintojakson sisällöstä. Niissä pohdittiin 
esimerkiksi yksittäisten oppimistehtävien merkitystä opiskelijan oppimises-
sa, kuten asiakastilanteeseen valmistautumistehtävän, sosiaalityöntekijän 
asiakastyön havainnoinnin, dokumentoinnin sekä tilannearviomenetelmän 
osalta. Opiskelijat kirjoittivat vertaistuen hyödyistä ja reflektoinnin tär-
keydestä niin asiakastyössä kuin oppimisessakin. Opintojakso näyttäytyi 
niin loppuarviointien kuin esseidenkin perusteella merkittävänä kokonai-
suutena sosiaalityön opinnoissa. Ilahduttavalta kuulosti opiskelijoiden aito 
kiinnostus sosiaalityöhön ja halu entisestään tutkia sosiaalityön kenttää 
niin käytännössä kuin teoreettisemminkin.
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”Se, että on oikeastaan ensimmäistä kertaa opinnoissa päässyt lähemmäksi 
sitä, mistä lukee ja mitä tulee tekemään, on ollut innostavaa ja se auttoi minua 
löytämään eteenpäin vievää voimaa opiskeluun!”

Opiskelijoiden esseistä voi havaita, että ennakkokäsitykset sosiaalityön 
asiakkaita ja sosiaalityötäkin kohtaan hälvenivät opintojakson aikana. 
Asiakas inhimillistyi opiskelijan mielessä ja opiskelijat huomasivat, miten 
monenlaisia ihmisiä ja elämäntilanteita sosiaalityöntekijä voi kohdata. 
Sosiaalityöntekijyys sai konkreettisia muotoja ja ammatti-identiteetin poh-
dintaan tuli uutta syvyyttä. Teorian ja käytännön yhteyttä opintojakson 
aikana opiskelijat tarkastelivat usein kriittisesti, mutta myös niiden välisen 
yhteyden havaitseminen oli opiskelijalle palkitsevaa. Palautteiden perusteella 
voi sanoa, että noin 11 viikkoa kestänyt käytännön opetus Praksiksessa on 
antanut opiskelijalle sysäyksiä, kehitysprosessin alkuja sekä vahvan perus-
tan ja suunnan ammatilliselle kehittymiselle. Tässä loppuarvioinneista ja 
esseistä tulleet palautteet tukevat toisiaan. 
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9 Kokemuksia opetuksen  
 kehittämisestä ja  
 tulevaisuuden suuntaa

Praksiksessa toteutetun käytännön opetuksen erityisyys on sen käytäntötut-
kimusperusteisuudessa ja tavassa yhdistää teoriaa, käytäntöä, kehittämistyö-
tä, tiedontuotantoa sekä tutkimusta. Teoreettinen opetus tapahtuu pääosin 
työpajoissa käytännön opetuksen rinnalla Praksis-sosiaalityöntekijöiden ja 
yliopisto-opettajan toteuttamana. Toiminnan toteutus, jossa sosiaaliaseman 
asiakastyössä toimivat Praksis-sosiaalityöntekijät ja yliopisto-opettaja suun-
nittelevat yhteistyössä opetuksen sisällöt ja toteuttavat opetuksen, on ollut 
lähtökohdiltaan uusi asetelma, jossa osapuolten erilainen osaaminen toimii 
kiinteässä dialogissa arjen toiminnassa. Avoin dialogi ja moniäänisyyden 
kunnioittaminen vaatii aikaa yhteisiin keskusteluihin ja eri näkökulmien 
huomioimiseen. Se kuitenkin rikastuttaa muun muassa opetusta niin, 
että on mahdollista yhdistää käytännön kokemuksia ja toimintatapoja 
laajempaan teoreettiseen tietämykseen sekä asiakastyön ja työyhteisöjen 
ideaalisiin toimintamalleihin.

Praksiksessa käytännön opintojakson voi suorittaa 25 opiskelijaa 
samanaikaisesti läntisen sosiaaliaseman yhdessä toimipisteessä. Koska 
opiskelijat ovat samaan aikaan sosiaaliasemalla, on mahdollista hyödyntää 
vertaistukea myös opetukseen sisältyvien rakenteiden avulla (ks. luku 6). 
Tällaisen opiskelijamäärän käytännön opetuksen organisoiminen vaatii 
neuvotteluja sosiaaliaseman esimiesten ja työntekijöiden kanssa.

Käytännön opettajan on tärkeää huomioida opiskelijoiden erilaisia 
valmiuksia tehdä asiakastyötä. Opiskelijoiden omille ajatuksille ja oival-
luksille on annettava tilaa. Käytännön opettaja kulkee opintojakson aikana 
opiskelijan rinnalla, kuullen, rohkaisten ja kannustaen häntä. Opiskelijan 
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oppimisprosessissa onkin havaittavissa yhteneväisyyttä asiakastyön pro-
sessien kanssa. Opiskelijoilla on myös suuri tarve saada tietoa ja ohjeita 
käytännön työnsä tueksi. Praksiksessa käytännön opettajalta vaaditaan 
hyvin monipuolisia tiedollisia, taidollisia ja menetelmällisiä sosiaalityön 
ja opetuksen valmiuksia. Näiden ylläpitäminen ja kehittäminen monista 
eri tehtävistä koostuvassa Praksis-sosiaalityöntekijän tehtävässä vaatii vai-
vannäköä ja omaa harrastuneisuutta. Erilaisten työtehtävien yhdistäminen 
ei ole ongelmatonta. Haasteena on yliopisto-opettajan ja Praksis-sosiaali-
työntekijöiden pysyminen selvillä siitä, mitä yliopistossa, sosiaaliviraston 
aikuispalveluissa ja osaamiskeskuksessa tapahtuu ja on suunnitteilla.

Opiskelijoiden9 antamista palautteista nousi esille, että opiskelijoi-
den käsitykset sosiaaliasemalla tehtävästä aikuissosiaalityöstä ja sen asi-
akkaista monipuolistuivat ja konkretisoituivat sekä muuttuvat pääosin 
positiivisemmiksi opintojakson aikana. Opintojakso edisti opiskelijoiden 
ammatti-identiteetin kehittymistä ja ammatti-identiteettiin liittyvät poh-
dinnat siirtyivät uudelle, henkilökohtaisemmalle tasolle. Opiskelijat kokivat 
asiakastapaamisen merkityksellisenä tapahtumana oman oppimisensa 
kannalta ja huomasivat selviävänsä asiakastapaamisesta ja ymmärtävänsä 
asiakkaan tilannetta. Opintojakson aikana asiakkaat ja heidän tilanteensa 
inhimillistyvät opiskelijoiden mielessä. Oman asiakastyön merkitys näkyi 
myös opiskelijoiden numeerisissa arvioissa vuosilta 2005–2007, joissa se 
sai kokonaisarvosanaksi 4,6 (asteikolla 1–5). Opiskelijoiden antamat nu-
meeriset palautteet ovat olleet hyvää ja kiitettävää tasoa.

Opintojaksolta kerätty palaute ja Wengerin käsittein toteutettu oppi-
misen tutkimus (ks. luku 7) ovat avartaneet näkemystä siitä, miten asia-
kastyön taitoja opitaan. Oppimisen tutkimuksen näkökulmasta opetuksen 
haasteena näyttäytyy, miten asiakastyön taitoja olisi mahdollista opettaa 
niin, ettei niitä käsitettäisi vain ideaalien ja täydellisten toimintatapojen 
kautta. Olisi pystyttävä löytämään riittävän hyviä tapoja toimia asiakasti-
lanteissa. Tämän kautta tulee esille myönteisen palautteen merkitys. Opis-
kelijoille olisi järjestettävä mahdollisuus työskennellä ja luoda merkityksiä 
turvallisessa ilmapiirissä käytännön opettajan kanssa. Opetuksen riittävä 
resursointi on yksi edellytys laadukkaan opetuksen toteuttamiselle. Toisena 
haasteena hahmottuu se, millaisilla opetusmenetelmillä voidaan tarjota 
opiskelijoille ihanteellisia oppimisen mahdollisuuksia ja miten voidaan 
paikantaa oppimisen esteet ja poistaa ne. Oppimisen sosiaalinen luonne 

9 Opiskelijoiden vuosina 2005–2007 antama palaute, ks. luku 8.
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korostui oppimisen tutkimuksen kautta. Vertaisopiskelijoiden merkitys on 
tärkeä rakennettaessa käsitystä asiakastyön taidoista ja omasta tekemises-
tä. Esille tuli myös tarve löytää sopivia keinoja opiskelijoiden kokemien 
epäonnistumisien käsittelyyn. Tällaisia paikkoja ja tilaisuuksia on pyritty 
luomaan opintojaksolla sekä yksilöohjauksen ja pienryhmätyöskentelyn 
sisällöissä.

Praksiksen toiminta ja sisältö tarjoaisi paljon lisätutkittavaa. Oppi-
misen tutkimuksen tulosten perusteella olisi perusteltua tutkia opetusta 
jatkossakin ja kehittää sitä pedagogisesti. Praksiksen opetusta koskevaa 
tutkimusmateriaalia on kerätty paljon ja sitä kautta kiinnostavia tutki-
musmahdollisuuksia on runsaasti. Materiaalia pyritään jatkossa hyödyn-
tämään tutkimuskäyttöön muun muassa opiskelijoiden opinnäytetöiden 
muodossa. Tällä hetkellä on tekeillä kaksi pienimuotoista selvitystyötä ja 
suunnitteilla pro gradu -tutkielma. Aikaisemmin on tehty kaksi pro gradu 
-työtä (Helminen 2005, Hoppania 2005). Keväällä 2009 Praksis-työryhmä 
on suunnitellut käytäntölähtöistä aikuissosiaalityön kehittämishanketta, 
johon sisältyy käytäntötutkimusta.

Praksiksen toimintaan kuuluu ajatus jatkuvasta arvioinnista ja toimin-
nan kehittämisestä. Opetusta on viety eteenpäin myös toimintavuosina 
2008–2009, joten tässä julkaisussa kuvattu opetusmalli ei ole lopputulos 
vaan pikemminkin osa jatkumoa. Opetuksen kehittäminen on tapahtunut 
opiskelijoiden antaman ja sosiaaliasemalta saadun palautteen, Praksis-työ-
ryhmän itsearvioinnin ja oppimisen tutkimuksen tulosten avulla. Opetusta 
on kehitetty viime vuosina muun muassa seuraavasti: Työpajaopetusta on 
viety vuorovaikutteisempaan suuntaan keskustelua tukevien opetuksen 
rakenteiden avulla. Myös opintojaksoon kuuluvia sosiaalityöntekijöiden 
asiakastyön havainnointeja laajennettiin useampaan päivään. Kokemuk-
semme ovat olleet rohkaisevia ja toimivat jatkossa kehittämistyön yhtenä 
suuntana.

Praksiksen tavoitteena oleva yhteisen oppimisen areena on toteutunut 
osittain. Praksiksen näkökulmasta sosiaaliasemalta mukaan tuleminen on 
ollut melko hidasta suhteessa vuonna 2005 tehtyyn hankesuunnitelmaan. 
Sosiaaliasemalla käydyt teemallisten keskustelutilaisuudet, teemakahvit, ovat 
yhdistäneet työntekijöitä ja niissä käyty keskustelu on ollut kiinnostavaa 
sosiaalityön ydinasioiden pohtimista. Tämä on hyödyntänyt myös opetusta 
(ks. kuviot 2 ja 5). Sosiaaliaseman ja yliopiston sosiaalityön yksikön yhteis-
työ on mahdollistanut vapauden kehittää opetusta siten, että Praksiksen 
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toiminnassa voidaan yhä paremmin vastata opiskelijoiden tarpeisiin sekä 
yliopiston ja sosiaaliaseman toiveisiin, tavoitteisiin ja velvoitteisiin.

Praksiksen opetusmalli on herättänyt laajaa kiinnostusta sekä Suomessa 
että ulkomailla. Jäämme kiinnostuneina odottamaan tämän käytännön 
asiakastyötä, teoriaa ja tutkimusta yhdistävän opetuksen ja kehittämisen 
mallin leviämistä.
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Kirjoittajaesittely

Kirjoittajat esitellään toimintaan osallistumisjärjestyksessä perustajajäsenistä 
alkaen ja lähtien kirjoittajan omasta tulokulmasta Praksikseen.

Laura Yliruka, YTM, sosiaalityöntekijä, tutkija. Hän on toiminut alueso-
siaalityöntekijänä Helsingissä, sosiaalityön klinikkalehtorina Helsingin 
yliopistossa ja työskentelee parhaillaan tutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksessa.

Praksis on pitkäjänteisen kehitystyön tulos. Idea lähti liikkeelle omasta sosi-
aalityön kokemuksestani: koin asiakastyössä tarvittavat vuorovaikutustaitoni 
suhteellisen hyviksi, mutta ajattelin samalla, että olisin hyötynyt siitä, jos olisin 
saanut asiakastyön vaikeisiin tilanteisiin menetelmällistä opastusta opintojeni 
aikana. Kun minut pyydettiin sosiaalityön lehtoriksi yliopistolle ja myöhemmin 
kun minut nimitettiin sosiaalityön ammattikäytäntöjen lehtoriksi, ns. klinik-
kalehtoriksi ja kun samalla vielä Heikki Waris -instituutti perustettiin, syntyi 
tilaisuus ja myös lehtoraattiini liittyvä velvoite kehittää käytännön opetusta. 
Vuodesta 2002 opetinkin suunnittelemaani Asiakastyön taidot -opintojaksoa 
kollegani Tero Meltin kanssa. Ideana oli hyödyntää Heikki Waris -instituutin 
uusia tiloja, muun muassa peilihuonetta ja videointivälineitä. Opintojakso 
rakentui simuloituihin asiakastilanteisiin ja niiden videokuvaamiseen sekä 
asiakastyön taitojen menetelmälliseen jäsentämiseen. Vähitellen vahvistui ajatus 
siitä, että opetusta oli syytä suunnata todellisten asiakkaiden kanssa työskente-
lyyn – mikä oli myös Heikki Waris -instituutin tavoitteiden mukaista. Haagan 
sosiaalipalvelutoimisto oli kiinnostunut yhteistyöstä ja lähdimme muokkaamaan 
Asiakastyön taidot -opintojaksoa oikeaan sosiaalityön ympäristöön. 
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Tiina Mustonen, YTM, sosiaalityöntekijä, käytännön opettaja.

Suunnittelin Praksis-hanketta syksyllä 2004. Sosiaalityön käytännön opetuksen 
tuominen osaksi asiakastyön palveluja tuntui jo lähtökohtaisesti tarpeelliselta 
ja tartuin innolla suunnittelutyöhön. Olin vakuuttunut siitä, että asiakastyön 
perustaitoja täytyy voida harjoitella oikeissa asiakastilanteissa. Suunnittelutyön 
aikana keskeiseksi elementiksi Praksis-toiminnassa nousi myös opetuksen 
kytkeminen sosiaaliaseman asiakastyön kehittämiseen. Tämä tuntui itsestään 
selvältä, olinhan työskennellyt vuosia työyhteisössä, jossa asiakastyötä tehtiin 
sitä jatkuvasti kehittäen. Valmistelutyön aikana haastattelin asiakkaita, sillä 
tuntui tärkeältä saada tuntumaa asiakkaiden näkemyksiin suunniteltavasta 
toiminnasta. Haastattelemani asiakkaat suhtautuivat myönteisesti ajatukseen 
opetuksen järjestämisestä sosiaaliaseman arjessa. Tämä vahvisti haluani kehittää 
ja toteuttaa uusilla tavoilla sosiaalityön käytännön opetusta sosiaaliasemalla.

Olen työskennellyt aikuissosiaalityöntekijänä Haagan sosiaalipalvelutoimistossa 
keväästä 2001 lukien ja läntisellä sosiaaliasemalla vuodesta 2005 lukien. Olen 
saanut käytännön opettaja-koulutuksen ja toiminut käytännön opettajana sosiaa-
lityön opiskelijoille ennen Praksis-hanketta. Koen, että asiakastyön taitojen opetus 
ja muu Praksis-toiminta vuosina 2005–2007 on tarjonnut upean mahdollisuuden 
olla mukana uudistamassa tulevien sosiaalityöntekijöiden käytännön opetusta 
sekä laajentaa osaamistani sosiaalityöntekijänä ja käytännön opettajana.

Sirpa Tapola-Tuohikumpu, VTM, sosiaalityöntekijä. Työskentelee tällä 
hetkellä johtavana sosiaaliterapeuttina Helsingin itäisellä A-klinikalla.

Joulukuussa 2004 tutkijasosiaalityöntekijän pestini Heikki Waris- instituutissa 
oli päättymässä. Mietin, palatako tuttuun työhöni psykiatrian poliklinikalle 
(josta tosin olin monta vuotta ollut virkavapaalla) vai jatkaako uusien ammatil-
listen polkujen tiellä. Itselleni oli käynyt niin, että vajaan 10 työvuoden jälkeen 
psykiatrisessa avohoidossa olin vuorotteluvapaan myötä alkanut nähdä uusia 
mahdollisuuksia. Oppimisen ja ohjauksen kysymykset olivat alkaneet kiin-
nostaa. Niinpä hakeuduinkin ammatillisten aineiden opettajankoulutukseen. 
Myöhemmin uudet polut olivat jatkuneet Heikki Waris -instituutissa Varhaisen 
tuen -hankkeiden kehittämistyössä. 
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Praksiksen käynnistyminen vuoden 2005 alussa tuntui hienolta mahdollisuudelta! 
Praksiksessa pääsisin toteuttamaan kiinnostustani oppimisen ohjaukseen sekä 
asiakastyön ja sosiaalityön kehittämisen yhdistämiseen. Ajattelin mielessäni 
nuoria, innokkaita sosiaalityön opiskelijoita. Mitä heille opettaa ja miten opet-
taa? Asiakkaan ja työntekijän välinen vuorovaikutus tuntui itsestäni erityisen 
kiinnostavalta. Tärkein motiivini hakeutua Praksikseen oli juuri käytännön 
opetus ja opiskelijoiden ohjaus. Sosiaaliaseman aikuissosiaalityön silloisista 
käytännöistä en juurikaan tiennyt mitään.  

Vajaa kaksi vuotta olin Praksiksen alkutaipaleella mukana. Ensimmäisenä mie-
leen tulee vahva Praksis-työryhmä. Sain konkreettisesti tuta, että yhdessä saa 
enemmän aikaan, samoin itse yllän parhaimpaani enemminkin yhdessä kuin 
yksin. Esimerkiksi keskellä melkoista kaaosta, kun monenlaiset asiat olivat vai-
heessa ja keskeneräisiä, jouduimme valmistelemaan useita esityksiä Praksiksesta. 
Välillä tuntui, ettei ajankohta ollut oikein sopiva sellaiseen, mutta samalla tuli 
jäsennettyä itsellemmekin, mitä olimme tekemässä. Huomasin, että yhdessä 
pohtien ajattelu ja toiminta rikastuvat. Ei alkutaival kuitenkaan pelkkää auvoa 
ollut. Opetuksen yhteiselle suunnittelulle ei tahtonut löytyä riittävästi aikaa, 
kun samaan aikaan piti jo valmista olla. Oma asiakastyökin oli hoidettavana.

Antoisinta itselleni Praksiksessa oli opiskelijoiden oppimisen ohjaus. Kuinka 
hienovaraista hommaa se onkaan! Itselleni kaksi määritelmää ovat olleet läheisiä. 
”Opettamisessa on kyse kasvamaan saattamisesta”. Jotain idulla olevaa autetaan 
versomaan. Toinen tärkeä asia löytyy kritiikin etymologiasta. ”Kritiikin ydin 
on tarkkaavaisuus ja hyvä tahto”.

Tarja Juvonen, YTM, yliopisto-opettaja

Muistan soittaneeni alkuvuodesta 2006 Juvan ABC-huoltoaseman pihasta 
Ylirukan Lauralle, joka toimi tuolloin tutkijana ja klinikkalehtorina Helsingin 
yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksella. Keskustelimme mahdollisuudestani 
tulla hoitamaan muutamaksi kuukaudeksi yliopisto-opettajan tehtäviä Lauran 
siirtyessä toisaalle työhön. Työskentelin itse tuossa vaiheessa Punkaharjun kun-
nan perusturvajohtajana ja mietin kovasti, millaisia teoreettisia ja pedagogisia 
valmiuksia yliopisto-opettajan toimessa tarvittaisiin. Olin aloittanut sosiaalityön 
erikoistumisopinnot vuonna 2000, mutta koin tutkimuksellisten ja teoreettisten 
valmiuksieni olevan ”kehittymisvaiheessa”. Ajattelin kuitenkin, että laaja-alaisella 
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käytännön osaamisellani olisi merkitystä opetustyössä, johon sisältyisi lähinnä 
sosiaalityön käytännön opetusta ja käytännön opettajien koulutusta.

Näin jälkikäteen arvioituna voin todeta tilanneanalyysini pettäneen pahemman 
kerran. Tulin maaliskuussa 2006 suoraan mukaan käytännön opintojaksolle, 
joka oli opiskelijoiden käytäntöjatkumon toinen opintokokonaisuus; Asiakastyön 
taidot. Opintojakso järjestettiin Praksiksessa eli sosiaalityön opetus- ja tutki-
musyksikössä läntisellä sosiaaliasemalla. Teimme Praksis-työryhmässä työnjakoa 
opetettavista asiasisällöistä ja sain vastattavakseni Vuorovaikutus-työpajan 
kokonaisuuden. Opetusta valmistellessani, lähinnä opintojakson kirjallisuuteen 
ja aikaisempien vuosien opetusmateriaaleihin tutustuen, saatoin todeta, että 
teoreettinen jäsentäminen on erottamaton osa käytännön opetusta. 

Ensimmäinen vuoteni Praksis-toiminnassa oli kiireistä ja paikoin hajanaistakin. 
Praksis-työryhmässä opettelimme tekemään työtä yhdessä; sanan varsinaisessa 
merkityksessä useamman toimialan (yliopisto, sosiaalitoimi, Heikki Waris 
-instituutti) rajapinnoilla. Opettamisen, kehittämistoiminnan ja tutkimuksen 
painopisteiden määrittäminen ja realisoiminen yhteisessä toiminnassa jatkuu 
edelleen, nyt omalta osaltani neljän lukuvuoden kokemuksien turvin.

Saija Kangas, YTM, sosiaalityöntekijä, käytännön opettaja

Aloitin työskentelyn perhesosiaalityöntekijänä nykyisellä läntisellä sosiaali-
asemalla vuoden 2002 loppupuolella. Hakeuduin Haagaan, koska toimistossa 
tehtiin paljon kehittämistyötä niin lastensuojelussa kuin aikuissosiaalityönkin 
puolella. Toimistolla oli myös tunnetusti hyvä maine. Olin työskennellyt tätä 
ennen koulukuraattorina. 

Lapsiperheiden ja aikuispalvelujen eriytyessä eri organisaatioihin vuonna 2005 
tiesin, että aikuissosiaalityön puolella kaavailtiin sosiaalityön opetusklinikkatoi-
mintaa, mutta muutosten keskellä olin melko etäällä toiminnan suunnittelusta. 
Osallistuin muiden kollegojen tavoin keväällä 2005 Lauran, Tiina ja Sirpan 
järjestämiin tilaisuuksiin tosin kaikkiin en ihan ehtinytkään. Loppukeväästä 
2005 minulta kyseltiin, olisinko kiinnostunut osallistumaan hankkeeseen. Sa-
malla väläyteltiin mahdollisuutta osallistua Käytännön opettaja -koulutukseen. 
Tartuin ehdotukseen oljenkortena organisaation muutosvaiheessa ja näin siinä 
tilaisuuden syventää omaa ammattitaitoani.
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Matka hankkeen kanssa on ollut yhdenlainen ammatillinen seikkailu. Kun 
luulin jo päässeeni sosiaalityön ja asiakastyön sisältöihin kiinni, olinkin yllättäen 
uudenlaisessa tilanteessa. Hanketyöstä useamman organisaation rajapinnoilla, 
yliopisto-opetuksesta ja opetuksen kehittämisestä ja tutkimisesta avautuikin 
aivan uudenlainen sosiaalityön maailma. Vaikka epävarmuus hankkeen jatkumi-
sesta ja Praksis-työryhmässä tapahtuneet henkilövaihdokset ovat välillä saaneet 
tekijän mietteliääksi, on uteliaisuus asiakastyöhön ja käytännön opetukseen 
säilynyt ja vahvistunut.

Terhi Hinkka, YTM, sosiaalityöntekijä, käytännön opettaja

Olen työskennellyt Praksiksessa helmikuusta 2007 alkaen. Sitä ennen toimin 
aikuissosiaalityön ja terveydenhuollon sosiaalityöntekijänä sekä sosiaalialan 
kehittämis- ja tutkimustehtävissä. Kuulin Praksiksesta syksyllä 2005. Kiinnostus 
asiaan heräsi heti. Praksiksen organisoima opintojakso näytti vastaavan sellaisiin 
odotuksiin, joita itselläni oli ollut sosiaalityön käytännön opintojaksoilla. Olin 
jäänyt kaipaamaan opintojaksoilta teoreettista sisältöä sekä vankempaa ohjausta 
ja vertaistukea, jälkeenpäin syntyneen ymmärryksen avulla ilmaistuna. Myös 
opetuksen nivominen sosiaaliasemalla tapahtuvaan kehittämistyöhön Praksiksen 
toiminnassa kuulosti kiinnostavalta, olihan sosiaalityön sisällöllisen kehittämisen 
ja näkyväksi tekemisen tarve tullut esille käytännön sosiaalityötä tehdessäni. 
Pääsin perehtymään Praksiksen toimintaan paremmin aloitettuani työn Prak-
siksessa helmikuussa 2007. Tätä kirjoittaessani voin sanoa työn osoittautuneen 
antoisaksi. Olen kokenut luontevana toimia käytännön opettajana Asiakastyön 
taidot -opintojaksolla, koska mielestäni opiskelijat saavat opintojaksolta hyvän 
alun sosiaalityöntekijäksi kehittymisessä.
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 Liite 1

Asiakastyön taidot -opintojakson aikataulu  
Kevät 2007

Ajankohta ja aihe Sisältö ja tavoitteet Tehtävät
Viikko 11
Ti 13.3. klo 9.15–11.45
Aloitustyöpaja

Orientoituminen opintojaksoon ja 
tutustuminen toimintaympäristöön.

Opintojakson oppimistavoitteiden, 
työskentelytapojen ja arvioinnin 
esittely.

Esittäytyminen ja tutustuminen.

Käytännön asioista ja aikataulusta  
sopiminen (havainnointi- ja 
pienryhmäajat).

Lukemisto
Oppimistehtävän 1 (havainnointiteh-
tävä) ohjeistus

Viikot 11–14
Asiakastyön havainnoinnit

Sosiaalityöntekijöiden työn/asiakasti-
lanteen havainnointi (2 kertaa).

Sosiaaliaseman toimeentulotuen 
asiakasneuvonnan seuraaminen  
(1 kerta)

Oppimistehtävä 1

Viikko 12
Ti 20.3. klo 9.15–11.45
Vuorovaikutus-työpaja

Tutustuminen erilaisiin vuorovaiku-
tuksen elementteihin ja valmistautu-
minen asiakkaan kohtaamiseen.

Alustukset 
Vuorovaikutusharjoitukset ryhmissä
Lukemiston artikkelit liittyen 
vuorovaikutukseen

Viikot 12–14
Vuorovaikutusharjoitukset: 
Asiakkaan kohtaaminen

Vuorovaikutustaitojen syventäminen 
harjoittelemalla / simuloimalla 
asiakkaan kohtaamista.

Pariharjoitus videoidaan itse- ja  
vertaisarvioinnin materiaaliksi/
tueksi.

Oppimistehtävä 2  
(pariharjoituksen reflektointi)

Lukemiston artikkelit liittyen 
vuorovaikutukseen

Viikko 13
Ti 27.3. klo 9.15–11.45
Perehdytys aikuissosiaali-
työhön (työpaja)

Perehtyminen aikuissosiaalityöhön 
läntisellä sosiaaliasemalla ja tutustu-
minen sosiaaliaseman ammattilais-
ten työnkuviin.

Viikko 13
To 29.3. klo 9.15–11.45
Tilannearvio-työpaja

Sosiaalityön tilannearvion ja suunni-
telmallisen työskentelyn merkityksen 
ymmärtäminen.

Alustuksia, case-työskentelyä

Helsingin sosiaaliviraston aikuissosi-
aalityön tilannearvio-opas
Lukemiston artikkelit liittyen 
tilannearvioon

Viikko 14 ja 15
Ti 3.4. klo 9.15–11.45
Ti 10.4. klo 9.15–11.45
Pienryhmätapaamiset 

1. pienryhmätapaaminen, jossa 
orientoidutaan omaan asiakastyöhön.

Oppimistehtävien 2–6 ohjeistus



152  

Viikko 15 alkaen
Asiakastapaamiset

Opiskelijan 1–2 tapaamisen työsken-
telyprosessi sosiaaliaseman asiakkaan 
kanssa.

Oppimistehtävät 2 ,3 ,4, 7 ja 8

Viikko 17  
Ti 24.4. klo 9.15–11.45
To 26.4. klo 9.15–11.45
Pienryhmätapaamiset /
Ryhmät 1 ja 2 ti
Ryhmät 3 ja 4 to

2. pienryhmätapaaminen, jossa 
tarkastellaan opiskelijan asiakastyötä 
etukäteistehtävän avulla.

Oppimistehtävä 6
Oppimistehtävä 9

Viikko 18
Ti 3.5. klo 9.15–11.45
Dokumentointi-työpaja

Dokumentoinnin merkityksen ym-
märtäminen ja tutustuminen doku-
mentoinnin käytäntöihin.

Alustuksia
Lukemiston artikkelit liittyen 
dokumentointiin
Työskentelyä omien asiakastyön 
dokumenttien pohjalta

Viikko 19
Ti 8.5. klo 9.15–11.45
To 10.5. klo 9.15–11.45
Pienryhmätapaamiset /
Ryhmät 1 ja 2 ti
Ryhmät 3 ja 4 to

3. pienryhmätapaaminen, jossa jatke-
taan asiakastapaamisten käsittelyä.

Oppimistehtävä 6
Oppimistehtävä 9
Oppimistehtävä 11 ohjeistus

Viikko 21
To 24.5. klo 9.15–15.45
Praksis-seminaari

Asiakastyön taitojen reflektointia ja 
opintojakson päättäminen. 

Opintojakson loppuarviointi

Oppimistehtävä 10
(videon esittely)

Videotyöskentelyä pienryhmissä 
yhdessä kokeneiden sosiaalityönteki-
jöiden kanssa, kokoavaa keskustelua 
asiakastyön taidoista
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 Liite 2

Opintojaksoon liittyvät tehtävät
Kevät 2007

Oppimistehtävät palautetaan sovitusti opintojakson aikana käytännön 
opettajalle

Oppimistehtävä 1: Havainnointitehtävä. Opiskelija havainnoi kahta so-
siaalityöntekijän asiakastapaamista. Tarkempi ohjeistus jaetaan 13.3.2007 
seminaarissa. Havainnointikokemuksista keskustellaan ensimmäisessä 
ryhmätapaamisessa.

Oppimistehtävä 2: Simuloitu asiakastapaaminen pariharjoituksena. Pa-
riharjoitus videoidaan itse- ja vertaisarvioinnin tueksi. Tehtävään kuuluu 
omien oppimistavoitteiden hahmottaminen. Kirjallinen itsearviointi- ja 
vertaisarviointitehtävä. Ohjeistus jaetaan vuorovaikutustyöpajassa. 

Oppimistehtävä 3: Opiskelijan valmistautuminen asiakastilanteeseen. 
Opiskelija tutustuu asiakasta koskeviin tietoihin ja virikemateriaaliin, 
pohtii, mitä asioita olisi hyvä ottaa esille osana tilannearviota, hakee tar-
vittaessa tietoa tapaamisen tueksi ja eläytyy asiakastilanteeseen. Opiskelija 
käy läpi tehtävän käytännön opettajan kanssa ennen asiakkaan tapaamista. 
Tarkempi ohjeistus jaetaan työpajassa.

Oppimistehtävä 4: Dokumentointitehtävä asiakastapaamisen jälkeen. 
Dokumentointitehtävä  on tilannearvio, joka tallennetaan sosiaaliviraston 
asiakastietojärjestelmään. Lisäksi kirjoitetaan lyhyet muistiinpanot asia-
kastapaamisesta. Dokumentointia täydennetään toisen asiakastapaamisen 
jälkeen. Dokumentointi käydään läpi käytännön opettajan kanssa sekä 
lähetetään asiakkaalle kommentoitavaksi.

Oppimistehtävät 5a ja 5b: Videoidun tapaamisen katsominen sekä itse- ja 
vertaisarviointi. Opiskelija katsoo tapaamisen videolta toisen opiskelijan 
kanssa ja täyttää samalla itsearviointilomakkeen. Parin kanssa tehdään 
myös kirjallinen vertaisarviointitehtävä. Opiskelijapari varaa itse ajan 
videon katsomiseen ensimmäisen asiakastapaamisen jälkeen. Tehtävät 
käydään läpi käytännön opettajan kanssa.
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Oppimistehtävä 6: Opiskelijan valmistautuminen ryhmään strukturoi-
dun lomakkeen avulla. Tehtävän avulla opiskelija opettelee kertomaan 
omasta asiakastyöstään muille ammattilaisille (opiskelijoille). Opiskelija 
tuo tehtävän kirjallisena ryhmään.

Oppimistehtävä 7: Ryhmätyö. Opiskelijaryhmän pohdintaa siitä, miten 
asiakastilanne on mahdollista ymmärtää kunkin opiskelijan alustuksen 
pohjalta. Ryhmän yhteisenä tehtävänä on tukea opiskelijakollegaa työssään, 
pohtia toimintavaihtoehtoja, keskustella asiakastilanteessa esiin tulevista 
ajatuksista, tunteista, ristiriitaisuuksista ja haasteista. Menetelmänä ryh-
mäkeskustelussa on kriittinen reflektio käytännön opettajan ohjauksessa. 
Oppimistehtävään ei sisälly kirjallista tehtävän palautusta.

Oppimistehtävä 8: Opiskelijan valmistautuminen toiseen asiakastilantee-
seen ryhmäkeskustelun ja käytännön opettajan evästysten tuella. Kirjallinen 
valmistautumistehtävä palautetaan käytännön opettajalle.

Oppimistehtävä 9: Toisen videoidun asiakastapaamisen katselu käytän-
nön opettajan kanssa ja itsearviointilomakkeen täyttäminen.  Tilanteessa 
keskustellaan opiskelijan tavoitteista ja oppimisprosessista opintojakson 
aikana. Samalla opiskelija valmistautuu lopetusseminaariin valitsemalla 
10 minuutin jakson videoiduista asiakastapaamisista.

Oppimistehtävä 10: Asiakastyön jatkon suunnittelu. Opiskelija keskustelee 
asiakkaan vastuutyöntekijän ja käytännön opettajan kanssa siitä, kuinka 
mahdollisen työskentelyn asiakkaan kanssa tulisi jatkua. Oppimistehtävään 
ei sisälly kirjallista tehtävän palautusta.

Oppimistehtävä 11: Oman asiakastyön reflektointi videon avulla Praksis-
seminaarissa. Opiskelija on valinnut videoista tilanteen, johon toivoo 
saavansa palautetta ryhmältä ja josta haluaa keskustella Praksis-semi-
naarissa. Seminaariin osallistuu opiskelijoiden lisäksi käytännön opet-
tajakoulutukseen osallistuvia sosiaalityöntekijöitä sekä muita kokeneita 
sosiaalityöntekijöitä.

Oppimistehtävä 12: Kokoava essee. Essee kirjoitetaan opiskelijan valitsemis-
ta teemoista ja keskeistä siinä on oman oppimisprosessin tarkastelu. Esseen 
työstäminen aloitetaan opintojakson aikana. Esseen sisällön hahmotelmaa 
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ja alustavia teemoja käydään läpi käytännön opettajan kanssa ensimmäisen 
asiakastapaamisen jälkeen. Esseessä opiskelija hyödyntää lukemistoteks-
tejä. Sopiva pituus on 6–10 sivua (1,5 riviväli, fontti 12). Palauta esseesi 
käytännön opettajallesi sähköpostitse viimeistään 31.5.2007. 
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 Liite 3

Asiakastyön taidot -opintojakso 

Kevät 2007 
Sosiaalityön opetus- ja tutkimusyksikkö Praksis

Oppimistehtävä 3: Valmistautuminen asiakastyöskentelyyn
Tavoite ja sisältö: Opiskelija valmistautuu ensimmäiseen asiakastapaami-
seensa tutustumalla asiakasta koskeviin tietoihin sekä opintojakson mate-
riaaliin (ks. myös seuraavalla sivulla oleva ohjeistus asiakastyöskentelyyn 
sekä ensimmäisessä työpajassa jaettu ’Vinkkejä asiakastapaamiseen’ -ohje). 
Tämän perusteella opiskelija suunnittelee tulevaa asiakastilannetta ja pohtii, 
mitä asioita olisi hyvä ottaa esille osana tilannearviota. Lisäksi opiskelija 
hahmottelee, millaisia omia tavoitteita hän asettaa asiakastapaamiselle.

Oppimistehtävä koostuu kolmesta osasta: 1) asiakasta koskeviin tie-
toihin tutustumisesta, 2) eläytymistehtävästä sekä 3) oman työskentelyn 
suunnittelusta.

1) Asiakasta koskeviin tietoihin tutustuminen
Asiakastapaamista varten saat käyttöösi sosiaaliaseman asiakastietojär-
jestelmään (ATJ) dokumentoituja asiakkaan tietoja. Tutustu tietoihin 
kirjautumalla Praksis-työhuoneesta asiakastietojärjestelmään. Opiskelija-
assistentit opastavat sinua asiakastietojärjestelmän käytössä. Varaa aika 
Praksis-työhuoneesta asiakasta koskeviin tietoihin tutustumista varten.

Asiakastietojärjestelmää käytetään seuraavasti: Kirjaa näytölle asi-
akkaan henkilötunnus ja valitse hakulyhennys. Henkilötunnukseen kir-
joitetaan ennen loppuosaa oleva väliviiva. Ohjelmassa on käytettävissä 
seuraavat hakulyhenteet ja niitä vastaavat näytöt:
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henk   asiakkaan henkilötiedot
perhe  asiakkaan perhetiedot (lista perheenjäsenistä)
sosty   asiakaskohtainen tapahtuma-/toimenpidelistaus
yhto  tiedot yhteydenotoista, joita asiakas on tehnyt sosiaaliasemalle
amuist asiakkaan muistiinpanojen listaus
muist   asiakkaan muistiinpanot  
  (yksittäisiin muistiinpanoihin kirjattu tieto)
tarv   asiakkaalle tehtyjen tilannearvioiden sisällöt
suun   asiakkaalle tehtyjen sosiaalityön suunnitelmien sisällöt
päät   asiakkaalle tehtyjen päätösten sisällöt
sipä  asiakkaan päihdehuollon sijoituspäätösten sisällöt

Informaatiota tietojärjestelmässä käytetyistä lyhenteistä saat kaksoisklik-
kaamalla hiirtä. Huom! Saat katsoa vain oman asiakkaasi tietoja. Kaikista 
selauksista jää ”sormenjäljet” eli käyttäjätiedot järjestelmään.

2) Eläytymistehtävä
Eläytymistehtävän tarkoituksena on auttaa sinua asettumaan asiakkaan 
elämäntilanteeseen ja rooliin. Kirjoita puolen tai yhden liuskan mittai-
nen kirjoitelma aiheesta ’Miltä minusta tuntuisi, jos olisin tämä asiakas. 
Minkälaista tukea odottaisin sosiaalityöntekijältä?’. Pohdi kirjoitelmassa 
lyhyesti myös tämän oppimistehtävän merkitystä asiakastilanteeseen val-
mistautumisen kannalta.

3) Oman työskentelyn suunnittelu
Mieti, kuinka valmistaudut tilanteeseen a) sisällöllisesti ja b) vuorovai-
kutuksen näkökulmasta ja tunnetasolla. Hyödynnä tehtävässä kurssi-
materiaalia, kirjallisuutta, liitteenä olevaa ohjetta asiakastapaamiseen ja 
SOSWEB-sivuston tilannearviota käsittelevää tekstiä (http://www.valt.
helsinki.fi/yhpo/sosweb/sivut/tilannearvio.htm).

Valmistele tehtävät kaksi ja kolme kirjalliseen muotoon. Tehtävä palau-
tetaan omalle käytännön opettajalle ja käydään läpi ensimmäisen yk-
silötapaamisen yhteydessä. Ensimmäinen yksilötapaamisaika varataan 
ensimmäisissä pienryhmätapaamisissa. Jos sinulla on tähän tehtävään tai 
omaan asiakastapaamiseesi liittyviä kysymyksiä, voit keskustella niistä 
käytännön opettajan tapaamisessa.
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 Liite 4

Asiakastapaamisen prosessi – ohjeistusta 
työskentelyyn  

(liite oppimistehtävään 3)
Tämä ohje on tarkoitettu tukemaan valmistautumistasi tapaamiseen 
asiakkaan kanssa. Ennen tapaamista käytännön opettaja on soittanut 
asiakkaalle, kertonut Praksiksen toiminnasta sekä sopinut tapaamisajan-
kohdasta. Asiakas on saanut lähettämäsi vahvistuksen varatusta ajasta, 
jossa hänet ohjataan tulemaan läntiselle sosiaaliasemalle ensimmäisen 
kerrokseen aulatilaan. Kun asiakas tulee paikalle, opiskelija-assistentti käy 
läpi kuvaukseen liittyvät asiat asiakkaan kanssa ja pyytää allekirjoituksen 
kuvauslupalomakkeeseen. Asiakkaalla on mahdollisuus katsoa video so-
vittuna ajankohtana.

Tämän jälkeen alkaa sinun työskentelysi. Asiakastyöskentely jakautuu 
seuraaviin osiin:

1) Asiakkaan vastaanotto ja esittäytyminen. Huomioi, että istumapaikat 
ovat ennalta määriteltyjä, koska vain sinua videoidaan.

2) Aloitus. Kerro aloituksen aikana miksi asiakas on kutsuttu tapaamiseen. 
Kysy millaisia tapaamiseen liittyviä odotuksia ja tavoitteita asiakkaalla 
on ja käy läpi lyhyesti työskentelyyn liittyvät omat tavoitteesi.

3) Työskentely. Kartoita työskentelyvaiheen aikana asiakkaan elämänti-
lannetta tilannearvion avulla sekä arvioi hänen palvelun- ja jatkotyös-
kentelyn tarvettaan. Työskentelyvaiheeseen voit valmistautua edellä 
esitellyn oppimistehtävä kolmen lisäksi kertaamalla tilannearvio- ja 
vuorovaikutustyöpajojen sisältöä sekä tutustumalla kurssilukemistoon 
ja -kirjallisuuteen.

4) Lopetus. Lopetuksen aikana kootaan yhteen lyhyesti tapaamisen sisältöä 
ja sovitaan jatkotyöskentelyyn liittyvistä käytännön järjestelyistä.
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Työskentelyn yleisenä tavoitteena on, että
•	 on päästy alkuun asiakkaan elämisen osa-alueiden (asuminen, toi-

meentulo, työllisyys yms.) kartoituksessa ja
•	 asiakkaan kanssa on keskusteltu hänen kokemuksistaan ja odotuk-

sistaan suhteessa edellisiin osa-alueisiin.
•	 asiakkaan mahdollinen välittömän tuen tarve on kartoitettu

Tapaamisen päättyessä tavoitteena on, että pääsette asiakkaan kanssa 
sopimukseen jatkotyöskentelystä. Ennen tapaamisen päättymistä sovi 
asiakkaan kanssa seuraavista asioista:
•	 jatkuuko työskentely asiakkaan kanssa?
•	 mikä on seuraavan tapaamisen alustava tarkoitus/teema ja milloin 

tapaaminen on?
•	 onko joitakin asioita, joita asiakas voisi hoitaa/edistää/miettiä ta-

paamisten välillä?
•	 mitä asioita hoidat itse tapaamisten välillä ja miksi?

Tapaamisen aikana huomioitavia asioita:
•	 Perustele asiakkaalle, miksi kirjaat tapaamisessa muistiinpanoja 

(muistin tueksi tms.), mikäli niin teet.
•	 Kerro asiakkaalle, että kirjaat tapaamisesta yhteenvedon ja että lä-

hetät sen asiakkaalle kommentoitavaksi postitse.
•	 Tarkoituksena ei ole, että lähtisit tapaamisen aikana hoitamaan 

asioita (soittamaan puheluita tms.). Asioiden hoitaminen tapahtuu 
pääsääntöisesti tapaamisen jälkeen Praksis-työhuoneessa, kun olet 
sopinut näistä asioista käytännön opettajasi kanssa.

•	 Mikäli et tiedä vastausta johonkin asiaan, kerro asiakkaalle, että 
selvität asiaa. Sovi asiakkaan kanssa, miten palaat asiaan; joko seu-
raavalla tapaamisella tai muuten (puhelimitse, kirjeitse, sähköpos-
titse tms. Jos hoidat asioita sähköpostitse huomioi, ettei sähköposti-
viesteissä saa mainita asiakkaan henkilötietoja.).

•	 Mikäli ajattelet, että olisi tarpeen olla yhteydessä johonkin kolman-
teen osapuoleen (muut viranomaiset, sukulaiset yms.), keskustele 
tästä asiakkaan kanssa, pyydä lupa asiakkaalta ja dokumentoi tämä 
muistiinpanoihin.
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 Liite 5

Esimerkki pienryhmätapaamisen ohjelmasta

Sosiaalityön opetus- ja tutkimusyksikkö Praksis 
Asiakastyön taidot -opintojakso 
Kevät 2007

Käytännön opettaja kertoo opintojaksoon liittyvistä ajankohtaisista 
asioista.

Keskustellaan sosiaalityöntekijöiden asiakastyön havainnoinneista. 
Opiskelijat kertovat vuorollaan asiakastapaamisista, joita ovat olleet seu-
raamassa. Tehtävänä on ollut tarkastella asiakkaan ja työntekijän välistä 
vuorovaikutusta. Muita opiskelijoita pyydetään tekemään havainnointiin 
liittyviä tarkentavia tai reflektoivia kysymyksiä.

Opiskelijoiden omien asiakastapaamisten käsittelyä. Opiskelija on 
valmistautunut kertomaan asiakastyöstään muille pienryhmän jäsenille 
oppimistehtävän avulla. Muut opiskelijat esittävät tarkentavia kysymyksiä 
asiakastapaamisesta. Opiskelija esittää ryhmälle osoitetun asiakastyötään 
koskevan kysymyksen, josta keskustellaan.

Kokemuksia toimeentulotuen neuvonnan havainnoinnista. Opiskelijat 
ovat käyneet seuraamassa etuuskäsittelijöiden ja sosiaaliohjaajan työsken-
telyä toimeentulotuen asiakasneuvonnassa ja kertovat siihen liittyvistä 
havainnointikokemuksistaan.

Keskustellaan pienryhmätyöskentelyyn tai opintojakson oppimispro-
sessiin ja sisältöön liittyvistä ajatuksista10. Keskustelukysymyksiä:

•	 Millaisia	ajatuksia	pienryhmätyöskentely	on	herättänyt	sinussa?
•	 Millaisia	oppimiseen	liittyviä	havaintoja	olet	tehnyt	opintojakson	

aikana? Mikä on edistänyt oppimistasi? (Jälkimmäisen kohdan 
kysymyksenasettelu suuntaa opiskelijoita opintojakson päättävään 
kokoavaan esseeseen).

10 Keskustelun apuvälineenä on käytetty toisinaan Pesäpuu ry:n 
Mythos- tai Saga-kortteja
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Liite 6

Sosiaalityön opetus- ja tutkimusyksikkö Praksis
Helsingin yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos
Asiakastyön taidot -opintojakso
Kevät 2007

Opintojakson arviointi 
Vastauksesi on tärkeä, koska palautteen avulla saamme tietoa opiskelijoiden 
oppimisesta ja pystymme kehittämään käytännön opetusta Asiakastyön 
taidot -opintojaksolla. 

Arvioi seuraavia opintojaksoon liittyviä asioita arvoasteikolla 1–5 
(1=heikko, 5=erinomainen). 

Ympyröi sopiva vaihtoehto. 
1. opintojakson merkittävyys osana sosiaalityön opintoja
 1 2 3 4 5 
2. työskentelytapojen tarkoituksenmukaisuus oppimisen  

kannalta 
	 •	 työpajat	(aloitusseminaari,	vuorovaikutus,	perehdytys
  aikuissosiaalityöhön, tilannearviotyöskentely, 
  dokumentointi, Praksis-seminaari) 1 2 3 4 5
	 •	 pienryhmätyöskentely		 1	2	3	4	5
	 •	 oma	asiakastyö	 1	2	3	4	5
	 •	 oppimistehtävät	asiakastyöskentelyn	tukena	
  o sosiaalityöntekijän asiakastapaamisten havainnointi 1 2 3 4 5
  o asiakasneuvonnan havainnointi 1 2 3 4 5
  o simuloitu asiakastapaaminen pariharjoituksena 1 2 3 4 5
  o valmistautuminen asiakastyöskentelyyn 1 2 3 4 5
  o dokumentointi 1 2 3 4 5
  o itse- ja vertaisarvioinnit 1 2 3 4 5
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  o valmistautuminen ryhmään 1 2 3 4 5
  o asiakastyön jatkon suunnittelu 1 2 3 4 5
  o oman videon esittely Praksis-seminaarissa  1 2 3 4 5
  o kokoava essee 1 2 3 4 5
3. työpaja- ja perehdytysmateriaalin selkeys  1 2 3 4 5
4. ohjeistuksen riittävyys  1 2 3 4 5
5. yksilöllisen ohjauksen riittävyys  1 2 3 4 5
6. opintojakson innostavuus ja kyky herättää ajatuksia 1 2 3 4 5
7. opiskelija-assistentin tuki 1 2 3 4 5
8. oma motivoituneisuus työskentelyyn opintojaksolla 1 2 3 4 5

Ympyröi sopiva vaihtoehto k= kyllä e= ei
9. Käsityksesi sosiaaliaseman sosiaalityöstä muuttui  

opintojakson aikana. k   e

10. Jos vastasit kyllä, kerro miten

11. Mikä edisti oppimistasi opintojaksolla?

12. Mikä ehkäisi oppimistasi opintojaksolla?

13. Mikä oli opintojaksolla antoisinta?

14. Miten opintojakso edisti kehittymistäsi sosiaalityöntekijäksi?

15. Mitä parannuksia toivot opintojaksolle?

16. Mitä muuta haluat sanoa? 

Kiitos palautteestasi!
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Liite 7

Sosiaalityön opetus- ja tutkimusyksikkö Praksis 
Asiakastyön taidot -opintojakso 
Kevät 2007

Vuorovaikutus-työpaja 28.3.2007

PALAUTE TYÖPAJASTA

1. Muistele aamupäivän työpajan esityksiä. Mitä opit niistä? 
Miten arvelet voivasi käyttää/hyödyntää oppimaasi omassa 
asiakastapaamisessasi?

2. Mistä tarvitset lisää tietoa?

3. Miltä työskentely ryhmässä tuntui? Mitä opit ryhmätyöskentelystä?

4. Mitä muuta haluat sanoa?
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