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Opiskelijan ohjaus sosiaalialalla
-koulutuksen reflektoiva essee
Opiskelijan ohjausprosessi
Opiskelijan ohjaus on parhaiten kuvattavissa prosessina, jolla on alku ja loppu. Kuten Anna Maija
Nummenmaa omassa luennossaan kommentoi, että ohjausprosessi alkaa valmistautumisesta ja
etenee työssäoppimisen kautta arviointiin ja kokemuksen jäsentämiseen.

Valmistautuminen
Olen toiminut ohjaajana aikaisemminkin, mutta tällä kertaa käytin enemmän aikaa ja energiaa
harjoittelun valmistautumiseen kuin mitä olen aikaisemmin tehnyt. Ajallisesti se tarkoitti sitä, että
opiskelija oli ennen harjoitteluun tulemista yhden päivän tutustumassa työpisteeseen. Lisäksi oli
yksi erillinen tapaaminen työpaikalla, jossa kävimme läpi harjoittelun aloitusaikataulua ja
mahdollisia tavoitteita harjoittelulle. Oppilaitoksella oli myös yksi orientoitumispäivä aiheeseen
liittyen. Aikaa kului myös siinä, kun asetti kalenteriin ohjauskeskusteluaikoja sekä mietti etukäteen
mahdollisia

tutustumispaikkoja/perehdytysajankohtia.

Aikaisemmin

olen

ehkä

käyttänyt

vastaavaan ajallisesti noin yhden iltapäivän. Valmistautumisvaiheessa olen myös aikaisempaa
enemmän tehnyt töitä itseni kanssa, jotta saisin itsestäni ohjaajana paremman kuvan. Varsinkin
ensimmäiset

harjoitustehtävät

pakottivat

pohtimaan

omaa

suhtautumista

harjoitteluun;

ennakkokäsityksiäni ja tavoitteitani opiskelijalle. Ennakkotehtävät pakottivat myös pohtimaan
sellaista ajatusta, että mitä jos harjoittelu ei menekään oppikirjojen mukaan tai se pahin ajatus- mitä
jos en osaa välittää tietotaitoa opiskelijalle riittävän hyvin.

Malli
Työssäoppimisen vaiheessa tehdään sitä konkreettista käytännön toiminnan ohjausta. Opiskelija
seuraa ja tarkkailee ohjaajan työtä lähes koko työpäivän ajan. Seuraamalla ja tarkkailemalla

opiskelija oppii työpaikan ja työntekijän toimintamallit ja työtavat. Mieleeni jäikin eräs lausahdus,
joka eräällä luennolla puhuttiin ääneen eli että ohjaaja on opiskelijalle hänen oman ammattiidentiteettinsä rakentumisen kannalta hyvin merkittävä henkilö. Edellä mainittu olisikin hyvä asia,
jos oppiminen tuottaisi vain positiivista tulosta, mutta entäpä jos opiskelija samalla oppii myös
huonoja toimintamalleja. Olisi toisaalta opiskelijan kannalta hyödyllistä, jos hänellä olisi käytännön
ohjaajina ainakin kaksi ohjaajaa työpaikalta tai ainakin mahdollisuus seurata erilaisia
työskentelytapoja. Omassa ohjauksessani opiskelija seurasi kaikkiin asiakastilanteisiin niin
yksittäisiin asiakastapaamisiin kuin verkostopalavereihinkin ja onneksi kaikki asiakkaat antoivat
siihen mahdollisuuden eivätkä kieltäneet opiskelijan läsnäoloa. Sellaisia asiakastilanteita ei tullut
vastaan, että olisin kokenut, että opiskelijan tulisi jäädä pois tapaamisesta joko opiskelijan
jaksamisen tai asiakkaan tilanteen vuoksi. On ehkä hyväkin, että opiskelija saa realistisen kuvan
asiakastilanteista eikä mitään siloteltua kuvaa.

Työyhteisö
Työssäoppimisen vaiheessa opiskelija ei seuraa pelkästään ohjaajan toimintaa vaan myös koko
työyhteisön, organisaation toimintaa esimerkiksi ruokataukojen, toimistopalaverien ym. kautta. Jos
aikaisemmin viittasin siihen, että ammatti-identiteetin muodostumisessa ohjaajalla on tärkeä rooli,
niin samalla lailla opiskelijan ammatti-identiteettiin vaikuttaa myös ne työyhteisöstä tulevat
vaikutteet. Olisikin hyvä, että ennen harjoittelijoiden tuloa työyhteisössä käytäisiin läpi ohjaukseen
liittyvät asiat eli keitä tulee harjoitteluun, kuka heitä ohjaa työpaikalla, onko työyhteisössä
kiinnostuneita opettamaan esim. jotakin työmenetelmää jne. Edellä mainitut asiat voisivat
motivoida koko työyhteisöä työssäoppimisjakson aikana panostamaan opiskelijaan ja suhtautumaan
positiivisesti harjoittelijoiden läsnäoloon työpaikalla.

Ohjauskeskustelut
Työssäoppimisen vaiheessa ohjauksen välineenä käytetään keskusteluja. Itse koen, että keskustelua
käydään ohjattavan kanssa koko ajan; ennen asiakastapaamista, tapaamisen jälkeen, kirjallisen
dokumentointityön aikana ja myös ohjauskeskusteluissa. Varsinkin ohjauskeskusteluita korostettiin
koulutuksessa. Itselleni tuli ohjaajana melkoinen paine, että nyt nämä keskustelut tulisi saada
täydellisesti

tehtyä

eli

rauhallista

keskustelua

ohjattavan

kanssa

perjantai-iltapäiväisin

kahvikupposen äärellä. Todellisuus oli välillä toista eli aikoja jouduttiin siirtämään, ohjattavalla ei
ollutkaan aiheesta niin paljon kysyttävää tai pohdittavaa jne. Itselle tulikin välillä huono omatunto,
kun keskustelut eivät menneetkään niin kuin oppikirjoissa sanotaan. Kirsi Viitasen luennolla tuli
itselleni hyvä oivallus siitä, että miten erilaiset sosiaaliset vuorovaikutus–ja toimintamallit voivat

tulla esiin näissä ohjauskeskusteluissa. Jos toinen henkilö on hyvin tarkka ja harkitseva ja toinen
taas spontaani ja herkästi innostuva niin kommunikointi voi olla hankalaa puolin ja toisin, mikä voi
johtaa virheelliseen tulkintaan. Kokeilinkin yhdessä ohjauskeskustelussa, että tein opiskelijalle tuo
sosiaalisen toimintamallin ja vuorovaikutuksen testin. Sen pohjalta kävimme keskustelua siitä, että
millainen on opiskelijan tulos ja miten se tulee esim. esiin asiakastilanteissa. Tämä väline oli helppo
ujuttaa mukaan keskusteluun myös myöhemmässä vaiheessa, kun piti käydä läpi jotakin
asiakastilannetta eli miten itse näki, että ko. vuorovaikutustaidot olivat hyödyksi tai ongelmaksi.
Välillä parhaimmat keskustelut opiskelijan kanssa käytiin esim. matkalla palaverista takaisin
toimistolle tai siinä yhteydessä kun kirjattiin palaverin tapahtumia asiakaskertomuksiin

Ohjaajan positiot
Ohjaajan positio Särkelän luennosta jäivät kovasti mieleen. Työssäni olen välillä pohtinut, että
kaikissa rooleissa on tullut oltua kuluneen harjoittelun aikana.

Toisaalta olen toiminut asiantuntijana, joka antaa informaatiota sosiaalitoimiston käytännöistä
uudelle tulokkaalle. Toisaalta sitä taas toimii ”ei tietämisen positiossa”, koska työssä tulee vastaan
tilanteita, että tietoa pitää etsiä ja hankkia. Osan ajasta sitä toimii myös dialogin positiossa eli
keskustellaan tasaveroisina joihinkin sosiaalisiin ilmiöön liittyvistä asioista, joista myös
opiskelijalla voi olla paljon tietämystä. Omalla kohdallani opiskelija sattui olemaan sellainen, jolla
on elämänkokemusta ja jonkin verran asiakastyökokemusta. Hänen kohdallaan oli helpompi olla
dialogin positiossa kuin esim. sellaisessa tilanteessa, jossa opiskelijalla ei ole lainkaan käytännön
työkokemusta tai asiakastyö on hänelle aivan uutta. Haastava tilanne voisi olla myös sellainen, jossa
opiskelijalla on pohjalla jo muu koulutus ja tutkinto, joka antaa osaltaan valmiudet toimia

sosiaalialan tehtävissä. Tällöin oman asiantuntijan roolin omaksuminen ja siinä toimiminen voisi
olla työläämpää.

Toimintataipumukset
Särkelän luentomuistiinpanoissa oli myös mielenkiintoinen kohta, jossa hän kävi läpi
toimintataipumuksia ja toimintarakennetta.

Särkelä oli jakanut toimintataipumusten ja toimintarakenteen suhteen 4 eri luokkaan:
deprivaatiovyöhyke,

mukavuusvyöhyke,

oppimisvyöhyke

sekä

paniikkivyöhyke.

Näitä

lueskellessani pohdin, että miten itse pystyisin luomaan ohjattavalle ns. oppimisvyöhykkeen niin
että ei vaatisi häneltä liikaa mutta ei liian vähääkään. Tässä hyvänä työvälineenä onkin ohjattavan
itse laatima HOPS, johon hän on voinut laittaa omat tavoitteensa. Harjoittelun eri vaiheissa voi
välillä aina tarkistaa opiskelijalta, että on tavoite edelleen pysynyt samana, miltä tavoitteeseen
pääseminen vaikuttaa, onko se vaikeaa, liian helppoa jne. Päivittäin tätä tulee testattua, kun kyselee,
että onko opiskelija halukas/valmis ottamaan asiakkaan itsenäisesti vastaan, haluaako vastata
puhelinaikana puhelimeen, tekeekö itsenäisesti kirjaukset/päätökset koneelle jne. Uskon, että
ohjaajana on helppo toimia niin pitkään kun kommunikointi toimii puolin ja toisin ohjaajan ja
ohjattavan välillä. Ongelma näyttää syntyvän silloin, jos ohjattava ei kehtaa tai halua ilmaista, että
jokin asia on hänelle liian vaikea tai liian helppo. Ongelma vuorovaikutuksessa voi piillä myös
siinä, että opiskelijan viestit ovat ristiriitaisia; esim. tavoitteet on asetettu korkealle, mutta
käytännössä opiskelija ei kuitenkaan uskalla ottaa askelia eteenpäin tavoitteen saavuttamiseksi.

Loppuarvio
Ohjauksen lopussa on loppuarvio. Olenkin pohtinut sitä, miten osaisi antaa palautetta harjoittelusta
niin, että se tieto olisi oppilaitokselle, työpaikalle että opiskelijalle realistista tietoa.

Realistisen tiedon pohjalta oppilaitos voi arvioida, onko yliopiston opetuksessa keskitytty oikeisiin
asioihin, mitä tulisi lisätä tai vähentää ja miten opiskelu parhaiten kytketään käytännön
työtilanteisiin. Itse kokisin, että yliopistossa tulisi lisätä yhteistyötä enemmän perussosiaalityön

kanssa. Olisiko mahdoton ajatus, että jokaisen sosiaalityön opiskelijan tulisi suorittaa yksi
harjoittelu niin sanotusti perussosiaalitoimistoissa ja toinen harjoittelu olisi sitten valinnainen.
Kuntasektori on kuitenkin suurin työnantaja valmistuville opiskelijoille ja olisi hyvä, että heillä olisi
jonkin verran työkokemusta alan työstä pohjalla.

Ohjaajan roolista katsottuna loppuarvion tekeminen on haasteellista, koska siinä joutuu arvioimaan
opiskelijaa niistä kriteereistä katsoen, mitä opiskelijalta voidaan vaatia harjoittelijana; Hänhän ei ole
vielä valmistunut ammattiin ja kenties syventävät opinnot ovat vielä suorittamatta. Toisella
opiskelijalla taas saattaa olla jo opinnot loppusuoralla ja tekee gradutyötään, mutta käytännön
työkokemusta hänellä on vähän. Ohjaajana tulisi olla taitoa ja kykyä tehdä yksilökohtaista arviota
opiskelijan harjoittelusta ilman että sitä peilaisi työkollegoihin, itseensä tai aikaisempiin
opiskelijaharjoittelijoihin. Omasta mielestäni vaikeinta arvioinneissa on sen tuottaminen
kirjallisessa muodossa sekä opiskelijan kehittämistarpeiden esiin nostaminen. Koen, että
kehittämistarpeet

tulisi

kuitenkin

nostaa

rohkeasti

esiin

ja

niistä

tulisi

keskustella

loppuohjauskeskusteluissa. Kehittämistarpeet tulisi nostaa esiin rakentavassa hengessä niin että
opiskelija ei sen jälkeen kokisi, että hän on epäonnistunut.

Opiskelijan osalta loppuarvio toivon mukaan antaisi opiskelijalle kannustavaa ja positiivista
palautetta, joka loisi uskoa hänen oman ammatinvalinnan suhteen sekä loisi pohjaa tulevalle
työelämälle. Kehittämistarpeiden osalta toivoisin, että opiskelija myös osaisi ottaa niistä irti
itselleen hyödyllistä asiaa ja esimerkiksi hyödyntäisi arvioinnin tietoa loppuopintojen suunnittelussa
tai käytännön työelämässä jatkossa. Loppuarvion tekemisen yhteydessä myös opiskelija tuottaa
loppuarvion ohjaajasta ja siinä kohdin sitä joutuu itsekin olemaan arvioinnin kohteena. Jälleen
kerran palaa mieleen Kirsi Viitasen luonnolta ” Herjaavasta kolautteesta korjaavaan palautteeseen”
– luennolla se kohta, missä puhuttiin toiminta- ja vuorovaikutusmalleista ja että kuinka jokaiseen
malliin liittyy ominaispiirteitä. Opiskelijan kautta tuleva arviointi voi kenties tukea aikaisempaa
käsitystäni omasta sosiaalisesta vuorovaikutusmallistani. Toisaalta opiskelijan palautteen kautta
voisi itsekin saada niitä vinkkejä kehitystarpeista tulevia opiskelijan ohjauksen jaksoja varten.

Kaiken kaikkiaan harjoittelu meni kevään 2011 osalta yllättävän nopeasti. Luennot harjoittelun
lomassa ryhdittivät kummasti omaan toimintaa ja pakottivat aina pohtimaan asioita myös
opiskelijan näkökulmasta. Uskon, että luennoista jäi minulle jotakin mieleen ja että niitä tietoja
pyrin hyödyntämään sekä jatkossa opiskelijan ohjaustehtävässä sekä että asiakastyössä.

