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1 Johdanto
Tämän käsikirjan tarkoitus on toimia apuvälineenä opiskelijan ja harjoittelijan perehdyttämisessä.
Lisäksi toivomme sen olevan myös ohjaajan tuki- ja tietopaketti. Käsikirja on tarkoitettu erityisesti
sosiaalityön opiskelijoiden käyttöön,

joten

siinä

keskitytään

sosiaalityöntekijöiden työhön

sosiaaliasemalla. Asemalla työskentelee myös muiden ammattiryhmien edustajia, joiden työnkuvaan ei
tässä käsikirjassa suuremmin perehdytä. Käsikirja on kansiomuodossa, jotta sitä on tarvittaessa helppo
täydentää ja päivittää. Tarkoituksena on, että käsikirja on mahdollisimman käytännöllinen ja
yksinkertainen, jotta käytännön opiskelijoiden olisi helppo siihen tutustua. Tämä käsikirja on tehty
Opiskelijan ohjaus sosiaalialalla -koulutuksen tehtävänä. Koulutus järjestettiin Tampereen yliopiston ja
TAMK:n yhteistyössä keväällä 2011.

Aluksi, luvussa 2. esittelemme Tampereen kaupungin aikuissosiaalityön palvelua ja prosessia. Luku 3.
käsittelee tarkemmin sitä, miten opiskelijan käytännön opetus rakentuu yksikössämme ja mitä
opiskelija voi oppia organisaatiossamme. Lisäksi käymme läpi arvioinnin ja ohjauksen prosessia.

Toivomme, että tästä käsikirjasta on iloa ja hyötyä opiskelijalle ja opiskelijan ohjaajalle!

Kuvassa Aikuissosiaalityön sosiaaliaseman sisäänkäynti Sarviksella
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2 Sosiaalityötä Tampereella Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla
Tampereen kaupunki tarjoaa sosiaalityön palveluita lapsiperheille sekä lapsettomille aikuisille ja
pariskunnille. Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla tarjottava sosiaalityön palvelu on tarkoitettu 18vuotiaille ja sitä vanhemmille asiakkaille. Asiakkaat ovat yksin asuvia tai lapsettomia pariskuntia.
Myös huostaan otettujen lasten vanhemmat sekä muiden kuntien jälkihuoltonuoret ovat
aikuissosiaalityön kohderyhmää. Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin kuuluvat sekä aikuisten
sosiaalityö että lastensuojelu. Lapsiperheiden sosiaaliasemat sijaitsevat Pyynikillä ja Hervannassa.
Sarviksen alueella on Toimeentulotuen yksikkö, jossa käsitellään toimeentulotuki kirjallisesti.
Toimeentulotuen

käsittelee

etuuskäsittelijät,

jotka

tarvittaessa

konsultoivat

yksikön

sosiaalityöntekijöitä. Uudet asiakkaat vastaanottaa Sarviksen sosiaaliasema, jossa työskentelee
sosiaalityöntekijöitä ja etuuskäsittelijöitä.

Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla työskentelee 20 sosiaalityöntekijää ja johtava sosiaalityöntekijä,
joka on aseman lähiesimies. Lisäksi asemalla työskentelee sosiaaliohjaajia, ajanvaraaja-etuuskäsittelijä
ja virastomestari. Sosiaalityöntekijät on jaettu tiimeihin. Tiimit kokoontuvat säännöllisesti
käsittelemään ajankohtaisia kysymyksiä ja kehittämisaiheita. Koko toimisto kokoontuu joka toinen
viikko toimistopalaveriin, jossa käydään läpi työyhteisöön ja työn sisältöihin liittyviä asioita.
Asiakkaille varataan yleensä tunnin aika sosiaalityöntekijälle tai sosiaaliohjaajalle, jotka ottavat
asiakkaita vastaan usein myös yhdessä, työpareina. Jokaisella sosiaalityöntekijällä on 3–4 asiakasta
päivässä. Tämän lisäksi sosiaalityöntekijä saa yhteydenottoja puhelimitse ja sähköpostitse
yhteistyötahoilta ja viranomaisilta. Näin sosiaalityöntekijä työskentelee ja vie eteenpäin asiakkaiden
prosesseja myös muulloin kuin näiden ollessa asioimassa. Toimistolla tapahtuvien tapaamisten lisäksi
tehdään

myös

kotikäyntejä

ja

pidetään

verkostotapaamisia

muualla

kuin

toimistossa.

Sosiaalityöntekijällä on säännöllisesti puhelinvastaanotto, jolloin asiakkaat voivat keskustella oman
sosiaalityöntekijänsä kanssa.

Sosiaalityöntekijän puoleen voi kääntyä, mikäli asiakas tarvitsee tukea arkielämän hallintaan ja
suunnitteluun; asiakas tarvitsee ohjausta työllisyyspalveluihin tai sosiaaliseen kuntoutukseen; on
asunnoton tai hänellä on ongelmia asumisessa; hänellä on alkoholi- tai muu päihderiippuvuusongelma;
mielenterveyden ongelmat haittaavat arjen sujumista; asiakas on kohdannut äkillisen kriisin, kuten
eron, väkivaltaa, häädön, velkaantumisen tai tarvitsee sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyvää ohjausta
ja neuvontaa.
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Tampereen kaupungin sosiaalipalveluissa on käytössä Effica-tietojärjestelmä. Lisäksi työntekijöillä on
pääsy Kelan Soky-tietojärjestelmään, verohallinnon tietojärjestelmään ja maistraatin väestörekisteriin.
Työntekijöillä on oikeus kysyä TE-toimiston Ura-tietojärjestelmän tietoja ilman asiakkaan lupaa.
Myös muilta viranomaistahoilta voi tietoja pyytää, tällöin useimmiten pyydetään asiakkaan lupa.
Jokainen asemalla työskentelevä allekirjoittaa vaitiolositoumuksen.

Sosiaaliasemalla käsitellään myös toimeentulotukea silloin, kun erityistilanne sitä vaatii. Tällöin
kyseessä on jokin sellainen tilanne, jossa toimeentulotuen käsittely on perusteltua ja kyseessä onkin
tällöin yleensä täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki. Koska sosiaalityöntekijöiden perustehtävä on
psykososiaalinen ja suunnitelmallinen sosiaalityö, on Tampereella toimeentulotuen käsittely keskitetty
etuuskäsittelijöille

Toimeentulotuen

yksikköön.

Sosiaalityöntekijät

antavat

kuitenkin

sosiaaliturvaneuvontaa ja linjaavat omien asiakkaidensa toimeentulotuen prosessia.

2.1. Aikuissosiaalityön tehtäväkuva
Asiakastyön

osalta

sosiaalityöntekijän tehtävänkuvaan kuuluu

asiakkaiden

asiakasprosessin

kokonaisuuden aktiivinen koordinointi ja johtaminen. Tämä tarkoittaa asiakkaan tilanteen yksilöllistä
arviointia, palvelutarpeen määrittelyä sekä palveluohjausta ja neuvontaa. Sosiaalityöntekijä laatii
palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaan tilannetta seurataan ja palvelusuunnitelma
päivitetään tarpeen mukaan, tasaisin välein. Sosiaalityöntekijä koordinoi asiakkaan muutosta tukevien
verkostojen kokoamista sekä niiden kanssa toimimista. Sosiaalityöntekijä vastaa päihdehuollon ja
tuetun asumisen prosesseista. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluvat sosiaaliturvaneuvonta ja -ohjaus;
aktivointisuunnitelmien laatiminen yhdessä työvoimaviranomaisten ja asiakkaan kanssa; kriisityö;
työparina toimiminen sosiaaliohjaajan kanssa; opiskelijoiden perehdyttäminen ja ohjaaminen ja
sosiaalityön lausuntojen tekeminen muille viranomaisille. Valtakunnallisen linjauksen mukaisesti
myös päihde- ja mielenterveysongelmien varhaisvaiheen hoito ja tunnistaminen siirtyvät tulevien
vuosien aikana enenevässä määrin erityistasolta peruspalveluihin, eli osaltaan alueelliseen
aikuissosiaalityöhön.

Tampereen

kaupungin

Aikuissosiaalityön

sosiaaliaseman

sosiaalityöntekijät

muodostavat

asiantuntijaryhmän, johon aikuissosiaalityön tietotaito keskittyy. Yliopistotasoinen maisterikoulutus
antaa

sosiaalityöntekijöille

valmiudet

toimia

erilaisissa

kehittämistehtävissä.

Aikuissosiaalityöntekijöiden työnkuvaan kuuluu runsaasti kehittämistä sekä asiakastyössä että
työnprosesseissa. Näitä ovat muun muassa effica-järjestelmän jatkuva kehittäminen sekä uusien
työtapojen

ja

menetelmien

kehittäminen

aikuissosiaalityön

prosessia

palvelevaksi.

Sosiaalityöntekijöiden tehtäväkuvaan sisältyy enenevässä määrin myös erilaisiin kehitysprojekteihin
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osallistumista.

Sosiaalityöntekijän

tehtävä

on

oman

alansa

asiantuntijuuden

tuominen

yhteistyökumppaneille ja verkostoille sekä myös näiden yhteistyöverkostojen luominen, suhteiden
ylläpitäminen, kehittäminen ja konsultointityö. Rakenteelliseen sosiaalityöhön kuuluu asiakastyöstä
nousevien kokemusten, havaintojen ja muutosten arviointi sekä asiakaskunnan laadullinen ja
määrällinen seuranta. Jatkossa tätä tietoa tullaan välittämään eteenpäin päättäjille sosiaalisen
raportoinnin keinoin.

Viime vuosien yhteiskunnallisten muutosten myötä sosiaalityön asiakkaiden ongelmat ovat muuttuneet
haasteellisemmiksi ja asiakasmäärät ovat kasvaneet. Aikuissosiaalityön tavoitteena on saada aikaan
pysyviä muutoksia asiakkaiden elämässä. Aktiivinen muutossosiaalityö ehkäisee ja korjaa sosiaalisia
ongelmia, parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja elämänlaatua sekä vähentää sosiaalityön,
toimeentulotuen ja muiden palveluiden tarvetta. Alueellinen aikuissosiaalityö joutuu myös
paikkaamaan erityistason palveluiden puutteita ja katvealueita. Usein sosiaalityöntekijä ottaa
kokonaisvaltaisen vastuun asiakkaan tilanteesta, ennen kuin erityistason palveluihin pääsee tai kriteerit
näihin täyttyvät. Tämä työ on vastuullista ja vaativaa, usein myös työntekijää emotionaalisesti
kuormittavaa.

Alueellisen aikuissosiaalityön toteuttaminen edellyttää laajaa tietotaitoa koko sosiaali- ja terveysalan
palvelujärjestelmistä. Tietotaidon ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa täydennys- ja jatkokoulutusta.
Aikuissosiaalityön kehittämisen merkitys on kasvanut Tampereella sekä sisäisen uudistuksen että
yhteiskunnallisten muutosten myötä. Aikuissosiaalityön sosiaaliasema on asiantuntijaorganisaatio,
jonka työhön kuuluu vastuuta suunnittelu-, kehittämis- ja konsultointityöstä. Sosiaalityö on yksilöllisen
asiakastyön lisäksi aina myös rakenteellista ja yhteiskunnallista työtä. Aikuissosiaalityöntekijöiden
panos Tampereen kaupungin kehittämisessä on merkittävä, kun muistaa asiakaskohderyhmämme
erityisyyden.

2.2. Aikuissosiaalityön prosessi
Aikuissosiaalityön prosessi alkaa joko asiakkaan tai toisen viranomaisen tai yhteiskumppanin
yhteydenotolla. Myös sosiaaliasema Sarviksen ja Toimeentulotuen yksikön kautta asiakkaat ohjautuvat
aikuissosiaalityön asiakkaiksi. Asiakkuuden aloittamisesta päättää kuitenkin sosiaalityöntekijä
kartoituskäynnin jälkeen. Aluksi asiakkaille varataan aika kartoitukseen, jossa hänen tilanteensa
selvitetään kokonaisvaltaisesti. Tällä tapaamisella myös asiakkaan sosiaalinen verkosto kartoitetaan, ja
sosiaalityöntekijä aloittaa tarvittaessa asiakasta tukevan verkoston kokoamisen. Mikäli asiakkuus
jatkuu, yleensä jo seuraavalla tapaamiselle asiakkaalle laaditaan palvelusuunnitelma, jossa
määritellään asiakkaan tavoitteet. Säännöllisillä asiakaskäynneillä ja muilla yhteydenotoilla tuetaan ja
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seurataan palvelusuunnitelmassa kirjattujen tavoitteiden toteutumista ja tarvittaessa niitä muokataan
vastaamaan muuttuvia elämäntilanteita. Aikuissosiaalityön prosessi päättyy, kun asiakkaalla on
riittävän vahva tukiverkosto ympärillään, perusteet ovat poistuneet tai mikäli asiakas ei sitoudu
palveluun.
Alla on kuvattuna1 aikuissosiaalityön prosessi. Prosessi käynnistyy alalaidassa kuvatusta sosiaalityön
kohde ja tarpeet -osiosta. Asiakas ongelmineen määrittelee työn kohteen ja tarpeet. Myös asiakkaan
voimavarat kartoitetaan ja työskentelyssä pyritään vahvistamaan asiakkaan omia voimavaroja ja lisäksi
herättää hänessä ituja uusista tavoista saada asiakkaan voimavaroja hänen omaan käyttöönsä.
Työskentely alkaa yhdessä tehdyn palvelusuunnitelman pohjalta. Erilaisin menetelmin ja työvälinein
(palveluohjaus, verkostoyhteistyö, päihdetyön menetelmät ym.) pyritään pääsemään tavoitteisiin.
Menetelmät perustuvat sosiaalityön eettiseen ja teoreettiseen tietopohjaan. Niiden keskiössä on aina
asiakaslähtöisyys, koska muutostyön agentti, eli toimija, on asiakas, ja sosiaalityöntekijän tehtävä on
tukea ja ohjata tätä prosessia. Koska usein tavoitteisiin ei päästä tai ne muuttuvat prosessin aikana,
kuviossa liike on kaksisuuntaista. Tämä tarkoittaa jokaisen osa-alueen jatkuvaa tarkastelua ja
uudelleenmäärittelyä. Prosessi on aktiivinen ja dynaaminen, ei staattinen tai yksiulotteinen.
Sosiaalityötä ei voi tehdä yksin, vaan työ on vuorovaikutteista ja verkostoissa tapahtuvaa.

1

Kuvio on muokattu Jukka Vinnurvan (1986; 2004; 2008) kehittävän työn tutkimuksen pohjalta soveltamasta
kuviosta.
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3 Opiskelijana aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla
Tässä luvussa käymme läpi ohjausprosessin vaihe kerrallaan. Prosessi on jaettu kolmeen vaiheeseen,
jotka ovat ”alussa”, ”aikana” ja ”lopuksi”. Olemme käyttäneet tässä apuna Hyvän ohjauksen malli
terveyssosiaalityössä -kaaviota (luentomateriaali luennolta Opiskelijan ohjaus sosiaalialalla 6.4.2011,
Tampereen yliopisto). Ohjausprosessin kannalta kaikki vaiheet ovat tärkeitä. Erityisen tärkeä on alku,
koska silloin yhdessä opiskelijan ja ohjaajan kesken määritellään jakson tavoitteet. Kuitenkin prosessia
on hyvä arvioida jatkuvasti.

Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla opiskelija oppii laajasti ja kokonaisvaltaisesti tamperelaisen
sosiaalihuollon palvelujärjestelmän. Asiakaskunta on heterogeeninen ja ongelmakentältään hyvin
vaihteleva. Näin ollen opiskelija kohtaa jakson aikana monenlaisia tilanteita ja asiakkaita. Myös
palveluohjausta tehdään laaja-alaisesti ja ohjattavien palveluiden kirjo on hyvin moninainen.
Alueellisen sosiaalityön voikin ajatella

edustavan sosiaalityön ydintä. Opiskelijan kannalta tämä

tarjoaa monia mahdollisuuksia ja monipuolisen käytännönopiskelukokemuksen. Vaikka suurin osa
asiakkaista ja työn painopiste on nuorissa, alle 30-vuotiaissa, on asiakaskunnassa paljon myös
huollollista

työtä

tarvitsevia

asiakkaita.

Verrattuna

muihin

sosiaalityön

organisaatioihin

peruspalveluiden sosiaalityössä on ylivoimaisesti laajin tehtäväkenttä sekä asiakaspohjan että
viranomaispäätösten osalta.

3.1. Alussa
Yliopiston tehtävänä on valmistaa opiskelijoita käytännön harjoitteluun ja opetukseen. Sen tehtävä on
varmistaa, että opiskelijalla on tarvittavat valmiudet harjoittelun suorittamiselle. Opiskelijat muun
muassa harjoittelevat asiakkaan kohtaamista ja eri haastattelutekniikoita. Myös työpaikalla käytännön
ohjaajat valmistautuvat harjoittelijan tuloon. Tarkoituksena on orientoitua harjoittelijan saapumiseen
hyvissä ajoin ja varmistaa, että työntekijällä on tarpeeksi aikaa opiskelijalle. Konkreettisesti tämä
tarkoittaa ohjausaikojen varaamista kalenteriin jo hyvissä ajoin, ennen jakson alkamista.
Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla on myös muutama sosiaalityöntekijä, jotka ovat suorittaneet
Opiskelijan ohjaus sosiaalialalla -koulutuksen. Näin ollen työpaikkamme on sitoutunut opiskelijoiden
ohjaamiseen ja pitää sitä tärkeätä.

Opiskelijan ja ohjaajan välinen ohjaussuhde alkaa jo ensimmäisellä tutustumiskäynnillä, ennen jakson
alkamista. Ensimmäisen, tutustumiskäynnin tarkoituksena on se, että opiskelija ja ohjaaja tapaavat
toisensa.

Tapaamisella

mahdollisesti

haetaan

tarvittavat

tunnukset

Tampereen

kaupungin

tietojärjestelmään ja Efficaan. Opiskelija myös allekirjoittaa vaitiolositoumuksen. Ensimmäisellä
tapaamisella opiskelijalle esitellään myös Aikuissosiaalityön sosiaaliaseman tiloja ja opiskelija
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esitellään muille työntekijöille. Tällä tapaamisella olisi hyvä jo alustavasti keskustella opiskelijan
motivaatiosta ja tavoitteista, joita hän on harjoittelua varten asettanut.

Yhdessä ohjaajan kanssa opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa harjoittelun
tavoitteet tarkentuvat. Myös heti harjoittelun alussa opiskelijan perehdyttäminen aikuissosiaalityöhön
alkaa. Alussa opiskelija osallistuu havainnoijana asiakastapaamisiin ja -verkostoihin. Harjoittelun
edetessä opiskelijaa rohkaistaan ottamaan enemmän vastuuta asiakastilanteissa. Tarkoituksena olisi,
että opiskelija alkaa hahmottaa asiakasprosesseja ja sitä, mitä sosiaalityöntekijän työnkuvaan kuuluu
Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla. Myös sosiaalityön palvelukenttä alkaa hahmottua. Opiskelija
tutustuu myös Effica-järjestelmään osallistumalla Effica-koulutukseen.

Harjoittelun alku on opiskelijalle tärkeää aikaa, koska oppimisprosessi käynnistyy. Tärkeää on, että
harjoittelun alussa opiskelija saa sekä kannustavaa että korjaavaa palautetta toiminnastaan. Näin
varmistuu se, että oppiminen lähtee oikeaan suuntaan ja väärinymmärryksiä ei tapahdu. Opiskelijaa
kannustetaan myös heti alussa antamaan palautetta myös ohjaajastaan, koska muuten ohjaajan on
vaikea kehittää ohjaustapaansa opiskelijalle soveltuvaksi. Tärkeää harjoittelun kannalta on myös se,
että opiskelija sopeutuu työyhteisöön ja että koko työyhteisö ottaa vastuuta opiskelijan ohjaamisesta.

3.2. Aikana
Jakson aikana ohjaaja ja opiskelija käyvät viikottaisissa ohjauskeskusteluissa läpi opiskelijan
edistymistä ja asiakastilanteista esiin nousseita kysymyksiä ja tunteita. Opiskelijan on hyvä edistää
oppimistaan tuomalla aktiivisesti esiin toiveitaan ja ehdotuksiaan siitä, mistä kaikesta haluaa oppia
lisää ja missä kohdissa hänen tietämyksessään on aukkoja. Pikku hiljaa, opiskelijan vastuun kasvaessa,
opiskelija pääsee kokeilemaan ja testaamaan asiakasvuorovaikutustaitojaan ja palveluohjaustaitojaan.
Tällöin ohjaajan rooli on merkittävä. Ohjaaja toimii peilinä silloin, kun opiskelija testaa ja kokeilee
erilaisia tyylejä ja taitoja. Ohjaaja kiinnittää huomiota asiakastilanteissa opiskelijan vuorovaikutukseen
ja antaa välitöntä palautetta. Ohjaajan tehtävänä on varmistaa, että jakso etenee oikea-aikaisesti
opiskelijan taitoihin nähden, eli ettei opiskelija joudu liian varhain liian vastuulliseen tehtävään –
mutta toisaalta saa riittävän haastavia tehtäviä, jotta oppiminen edistyy koko ajan.

Asiakasvuorovaikutuksen lisäksi jakson tehtävänä on opetella myös työelämän vuorovaikutustaitoja
kollegoiden

ja

verkostojen

kanssa.

Myös

tähän

voidaan

paneutua

ohjauskeskusteluissa.

Sosiaalityöntekijä toimii moniammatillisissa verkostoissa, joten hyvät vuorovaikutustaidot ovat
oleellinen osa sosiaalityöntekijän ammattitaitoa. Opiskelijalle on hyvä antaa myös tehtäviä, joissa hän
selvittelee ja hoitaa asiakasasioita yhteistyötahojen kanssa. Tämä lisää opiskelijan rohkeutta ottaa
yhteyttä eri tahoihin ja kommunikoida siten, että asiakkaan asiat etenevät.
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Jakson aikana yliopiston vastuuopettaja vierailee käytännönopetuspaikassa. Tapaamisen tarkoituksena
on keskustellen käydä läpi opiskelijan tunnelmia ja sitä, onko jakso edennyt suunnitelman mukaisesti.
Tällöin voidaan ottaa esiin myös ongelmakohtia ja etsiä niihin yhdessä ratkaisuja. Tärkeätä on se, että
opiskelija tulee kuulluksi ja että hän saa tilaa kertoa omista tuntemuksistaan. Lisäksi tapaaminen
vahvistaa yliopiston ja käytännön opetuksen paikan välistä yhteistyötä.

Mikäli jakson aikana opiskelijasta tai ohjaajasta alkaa tuntua siltä, ettei asetettuja tavoitteita ole
mahdollista saavuttaa, voidaan tavoitteita muuttaa ja muokata yhdessä keskustellen. Usein opiskelijan
on vaikea tai mahdotonta hahmottaa, mitä kaikkea työ pitää sisällään ja tavoitteet voivat sen vuoksi
jäädä joko abstrakteiksi tai esimerkiksi liian vaativiksi opiskelijan taitotasoon nähden. Tästä
opiskelijan ei pidä tuntea epäonnistumisen tunnetta, vaan hänen kanssaan on hyvä käydä läpi asiaa
yksityiskohtaisesti. Mahdollisia kehittämisen alueita ei tule pantata loppuarviointiin, vaan opiskelijalle
pitää antaa mahdollisuus saadun palautteen kautta kehittää omia taitojaan. Muuten oppimisprosessi ei
etene.

3.3 Lopussa
Käytännön jakson lopussa pidetään arviointikeskustelu, jossa käydään läpi jakson tavoitteiden
toteutumista. Tällöin arvioidaan eri osa-alueita, kuten asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutustaidot;
asiakasprosessin

hahmottaminen;

sosiaalityön

toimintaympäristön

ymmärtäminen

ja

siinä

työskenteleminen; teorian ja käytännön yhteensovittaminen; työn kehittämisen näkökulman
omaksuminen; työyhteisötaidot; dokumentointi; oppimisorientaatio; reflektointi ja motivaatio;
organisaatiorakenteen hahmottaminen; tunnetyö (emotional work). Opiskelijalle laaditaan yliopiston
ohjeiden mukaisesti kirjallinen arvio. Lisäksi annetaan vielä suullinen arvio, jonka aikana opiskelija
voi tuoda oman näkemyksensä jakson sujumisesta esiin.

Korjaavan palautteen antamisessa on tärkeää, että varmistetaan se, että opiskelija ymmärtää palautteen
oikein. Ohjaajan on hyvä muistaa, että hänen tulee antaa palaute neutraalisti. Opiskelijaa ei saa
syyllistää, tuomita tai aliarvioida. Tärkeää on, että opiskelija saa ensin itse arvioida, miten opiskelua
tulisi parantaa ja kuinka löytää uusia ratkaisuja. Opiskelija otetaan arviointitapahtumaan aktiivisesti
mukaan ja arviointi on vuorovaikutteista. Eettisesti ajateltuna palautteen reiluus, läpinäkyvyys ja
oikeudenmukaisuus ovat tärkeitä. (Kirsi Viitanen 2011.) Opiskelija antaa myös ohjaajille palautetta.
Ohjaajat voivat pyytää opiskelijaa arvioimaan omia ohjaustaitojaan ja antamaan kehittämisehdotuksia.
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