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Taustaa
Kuvaus perustuu Sosiaalityön koulutuksen työelämälähtöisyys – hankkeen osa hankkeeseen,
jonka päämääränä on kehittää käytännön opetusta sosiaalityöntekijöiden ja opiskelijoiden
näkökulmasta.
Tampereen yliopistollisen sairaalan, Tampereen yliopiston ja osaamiskeskus Pikassoksen
yhteistyönä oli syntynyt Terveyssosiaalityön pilotti 2006–2007, johon kuului käytännön opettajien
koulutus http://www.pikassos.fi/julkaisut/doc_view/37-terveyssosiaalityoen-pilotin-hankeraportti822008?tmpl=component&format=raw. Koulutuksen päätteeksi koottiin hyvän ohjauksen periaatteet,
joka perustuu Friskin (2005, 30) hyvän ohjauksen malliin.
Tämä jo sosiaalityöntekijöiden tuottama tieto otettiin pohjaksi, kun edelleen haluttiin kehittää
käytännön opetusta sosiaalityöntekijöiden ja opiskelijoiden näkökulmasta. Tarkempaa tietoa
haluttiin siitä, miten hyvät ohjauksen periaatteet käytännössä näkyvät, esimerkiksi miten
konkreettisesti käytännön opettaja, sosiaalityöntekijä, luo ohjaussuhteen. Erityisesti haluttiin
keskittyä siihen prosessin vaiheessa, jossa opiskelija on jo käytännön opetuspaikassa.
Alussa:
Ohjaussuhteen luominen
Tavoitteiden asettaminen
Perehdyttäminen
Aikana:
Ohjaustyylit ja menetelmät
toimiva vuorovaikutus
Ohjauskeskustelut
Jatkuva palaute ja arviointi
Ohjauskoulutukseen osallistuminen
Lopussa:
Kokoava arviointi
Kehittämisehdotukset opiskelijalle ja oppilaitokselle
Palaute ohjaajalle ja työpaikalle
Tarkoituksen mukaiseksi aineistoksi katsottiin kerätä sosiaalityöntelijöiden ja opiskelijoiden
kokemuksista käytännön opetuksen jaksolla. Hankkeen aineiston keruu toteutettiin silloin, kun
opiskelijat ovat käytännön harjoittelussa Tampereen yliopistollisella keskussairaalalla. Aineisto
perustuu keskusteluihin harjoittelujakson aikana sekä lisäksi aineistona ovat opiskelijoiden
käytännön opetusjakson välitehtävät ja lopputyöt. Keskusteluihin osallistuivat käytännön
opetuksessa olevaa kaksi opiskelijaa, heidän viisi käytännön opettajaansa sairaalasta, sairaalan
johtava sosiaalityöntekijä, yliopiston lehtori ja tapaamisten vetäjänä toimiva Työelämälähtöisyyshankkeen projektisuunnittelija.
Keskusteluissa tuotettiin materiaalia siitä, miten hyviä ohjauskäytäntöjä sovelletaan paikallisesti,
keskussairaalassa tehtävässä sosiaalityössä. Hankkeen edetessä tärkeäksi asiaksi nousi
opiskelijoiden näkökulman tuominen ohjauksellisiin hyviin käytäntöihin. Tämä nosti esiin sen,
kuinka tärkeä asia on käytännön opetuspaikka eli millainen sairaala on sosiaalityön työympäristönä.
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Tampereen yliopistollinen sairaala on iso yksikkö, jossa on osastoja, joissa erikoistuttu tiettyihin
sairauksiin. Taysissa on sosiaalityöntekijöitä 47. Käytännön opettajat, ohjaajina toimivat
sosiaalityöntekijät, opettavat sosiaalityön opiskelijoille jakson aikana terveyssosiaalityössä
tarvittavat perustiedot ja taidot sekä siirtävät käytäntötiedon, niin sanotun hiljaisen tiedon,
opiskelijoille. Sosiaalityön käytännön opetus ei ole vain konkreettisten taitojen opiskelua vaan se on
myös tietynlaisen ajattelutavan ja terveyssosiaalityön identiteetin omaksumista sekä tulemista
osaksi terveyssosiaalityöntekijöiden asiantuntijayhteisöä.
Nyt seurataan kahden opiskelijan käytännön opetusta Taysin sosiaalityössä. Kuvaus perustuu
keskusteluihin harjoittelujakson aikana. Kuvaus on jaettu siihen, miten opiskelijat ja käytännön
opettajat näkevät käytännön opetuksen asiakastyön alussa, aikana ja lopussa ja mikä on sairaalan
työympäristönä tuoma oma uusi näkökulma hyviin ohjauskäytäntöihin.
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Alussa

Seuraaaminen ja kuunteleminen ja havainnoiminen ei välttämättä ole hirveen
helppoo. Siinä pitää oikeesti pinnistää. Se kuluttaa tosi paljon energiaakin, ihan
yllättävän paljon. Että voisin kuvitella tai mulla itellä on nyt semmoinen olo, että tää
on kuluttavampaa kuin moni työ missä on ollu. Missä on tehnyt asioita. Koko aika
yrittää imeä kaiken tiedon sillai sisäänsä niin se on hirveen voimaa vievää. Tuntuu
tehneensä asioita kun menee kotiin; Voi ei mä en pysty enää kattoo tota
telkkariohjelmaa

Sosiaalityöntekijäopiskelijoiden käytäntöjakson alkua luonnehtii kokeneemman sosiaalityöntekijän,
käytännön opettajan, työn havainnointi sekä perehtyminen tiettyyn terveyssosiaalityön
erikoisalueeseen.

Ohjaussuhteen luominen
Ohjausprosessin alussa on tärkeää ohjaussuhteen luominen. Vaikka ohjaussuhteen luominen on
vuorovaikutuksellinen tilanne, johon sekä ohjaaja että ohjattava vaikuttavat, niin käytännön jakson
alussa päävastuu on käytännön opettajalla. Ohjaaja ja ohjattava tutustuvat toisiinsa, jotta tietävät
toistensa perustiedot ja työhistorian. Ohjaajalle tämä on tärkeää jo siitäkin syystä, että tietää, millä
tietämyksen tasolla opiskelija on sosiaalityön taitojen osalta, että hän osaa suunnitella, mitä tehtäviä
voi antaa opiskelijalle. Käytännön opetuksen vaatimustaso laitetaan opiskelijan tietämystason
mukaisesti.
Vaikka perinteisesti käytännön jakson alkuun liitetään opiskelijan havainnointi kokeneemman
sosiaalityöntekijän työstä, niin ohjauksen alku ei ole sitä, että opiskelija passiivisesti havainnoi
sairaalaympäristöä ja seuraa ohjaajaansa. Ohjaussuhteen luominen on alussa ohjaajan varassa. Tämä
näkyy siinä, että ohjaajan tulee huomioida opiskelija erityisellä tavalla. Huomioimisella
tarkoitetaan, että opiskelija ei ole haamu tai varjo, joka seuraa ohjaajaansa. Opiskelija ei ole
myöskään työtoveri, jolle annetaan työtehtäviä. Huomioiminen voi olla vain pieniä kysymyksiä
kuten ”jaksatko sinä” tai käydään aina välillä tarkistamassa opiskelijan tilanne, onko hänellä
mielekkäitä tehtäviä tai että tehtävä ei ole liian vaikea hänelle. Oppilaan huomioimista on, että
ohjaaja kertoo aamulla, mitä tullee päivän aikana tapahtumaan. Opiskelijan näkökulmasta
opiskelijan huomioiminen helpottaa opiskelijan ohjattavana olemista, sillä silloin opiskelija tietää
oman paikkansa työyhteisössä.
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Sosiaalityön opiskelijan tavoitteiden asettaminen käytännön jaksolle
Alkutilanteen arviointi: Olen toisen vuoden sosiaalityön opiskelija. Opinnoissani olen edennyt
tavoitevauhtia, eli aineopintoni ovat kandidaatin tutkielmaa ja tutkimusmenetelmäopintoja vaille
suoritettuna. Minulla ei ole aiempaa työkokemusta sosiaalityöstä, mutta uskon sopivani tälle alalle
hyvin. Olen luonteeltani rauhallinen ja arvomaailmani sopii mielestäni hyvin yksiin sosiaalityön
asiakaslähtöisyyden ja eettisten periaatteiden kanssa. Uskon, että monipuolisesta työhistoriastani
on hyötyä sairaalasosiaalityön käytännössä. Omaa lähtötasoaan on vaikea määritellä. Ajattelin
taitoseminaarin alussa, että käytännön opetukseen mentäessä olisi vahvempi tunne omasta
osaamisesta. Taitoseminaarin harjoituksista huolimatta kaikki siinä kertynyt osaaminen on
kuitenkin vain teoriaa, ennen kuin tätä osaamistaan pääsee oikeasti koettelemaan käytännön
opetuksessa.
Viralliset oppimistavoitteet: Sovimme käytännön opetusjaksoni alkupuolen ohjaajani kanssa
tavoitteeksi sairaalakäytäntöjen sisäistämisen lisäksi sairaalassa tarvittavien tietokoneohjelmien
haltuun oton. Tavoitteena on myös dokumentoinnin opettelu sujuvaksi. Sitoudun käytännön
opetuksessa työpaikan yleisiin sääntöihin ja työaikoihin, mutta kuitenkin sairaalassa korostuvat
erityisesti vaitiolovelvollisuus ja tietoturva-asiat.
Omat kehittymistehtävät: Asetin itselleni heti käytännön opetusjakson alussa selkeän tavoitteen.
Haluan saavuttaa osaamisessani sellaisen tason, että voin toimia tarvittaessa sosiaalityöntekijän
sijaisena. Toivon myös, että saan käytännön opetusjakson aikana selkeän kuvan sosiaalityöntekijän
ammatillisesta identiteetistä.
Ajankäyttösuunnitelma: Viikkokohtaista ohjelmaa tai viikoittaisia työtehtäviä ei ole määritelty,
koska työskenneltäessä tapaturmapotilaiden parissa työviikkojen sisältöä ei juurikaan voi
ennustaa. Päivittäisiin tehtäviin kuuluvat muun muassa käynnit osastoilla, potilaiden tapaaminen
tarvittaessa ja tilastoinnit. Viikoittaiset ohjausajat olemme sopineet, mutta työn luonteen takia ajat
voivat hieman muuttua. Potilastapaamiset voivat tulla yllättäen ja kestää pitempään kuin odottaa.
TAYS:ssa järjestetään runsaasti erilaisia koulutuksia, tapaamisia ja kokouksia, joihin myös
opiskelijalla on mahdollisuus osallistua.
Kun opiskelija on ollut vähän aikaan käytännön jaksolla, hän laatii kirjallisesti käytännön opetuksen
tavoitteet. Käytännön jakson tavoitteet asetetaan käyttäen kehikkoa; oppilaitoksen Tampereen
yliopiston, sosiaalityön oppiaineen, lomaketta, jota kutsutaan hopsiksi: Hopsi jakaantuu neljään osaalueeseen: 1. alkutilanteen arviointi 2.viralliset oppimistavoitteet 3. omat kehittymistehtävät 4.
ajankäyttösuunnitelma.
Opiskelija 1 Hopsi on yllä oleva esimerkki. Tavoitteiden asettamisessa lähdetään siitä, mitä
opiskelija jo osaa. Opiskelija 1 Hopsin tekemiseen vaikutti se, että hän oli ensiksi kirurgisella
osastolla ja sen jälkeen kuntoutuksessa. Tavoitteena hänellä oli, että saavuttaa sellaiset taidot, että
pystyy olemaan kesällä sijaisena. Opiskelija oli ensiksi keskustellut käytännön opettajan,
sosiaalityöntekijän, kanssa ja sen jälkeen itsenäisesti tehnyt Hopsin. Tämän jälkeen hän oli
näyttänyt sen taas käytännön opettajalle ja tehnyt tarvittavat korjaukset. Vasta tämän jälkeen hän
esitteli sen yliopistolla seminaarissa.
Vaikka käytännön opetuksen tavoitteissa onkin virallinen muoto, niin opiskelija 1 ja opiskelija 2
tekivät hyvin erityylisesti kirjalliset tavoitteiden asettelut. Myös se paljonko käytännön opettajat
osallistuvat tavoitteiden tekemiseen vaihtelee.
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Sairaala työympäristönä: Toimiminen moniammatillisesti
Siinä mielessä mä ajattelen terveyssosiaalityöntekijästä, että kun on tää eettinen näkökulm; että
mikä on lähtökohta usein sen kuntoutujan- potilaan, asiakkaan - rinnalla. Oollaan hänen
puolestaan taistelija, jos sellainen henkilö tarvitaan. Me ollaan organisaatiossa, joka on aivan eri
kuin mikä meillä on sosiaalitoimi, jossa on paljon kollegoita, mutta me ollaan yks häviävän pieni
osa täällä. Hoitajia lääkäreitä ja muita vahvoja ammattikuntia. Silloin se jämäkkyys ja
sosiaalityöntekijän identiteetin vahvuus tulee.
Toimiminen yliopistollisessa sairaalassa sosiaalityöntekijänä poikkeaa huomattavasti esimerkiksi
sosiaalitoimistoissa tehtävästä sosiaalityöstä siinä, että sairaalassa toimitaan moniammatillisessa
työympäristössä, jossa sosiaalityöntekijän rooli on konsultin tai neuvonantajan rooli
lääketieteellisesti painottuneessa työyhteisössä. Tällaisessa työympäristössä on tärkeää omaksua
selkeä ja vahva sosiaalityöntekijän identiteetti. Sosiaalityön opiskelijoilta sosiaalityöntekijöiden
erikoistuminen tietyn lääketieteellisen sairauden alueelle vaatii myös opiskelijalta tutustumista
lääketieteellisiin kysymyksiin sekä lääketieteellisesti johdettujen osastojen toimintaan.

Sairaala työympäristönä: Terveyssosiaalityön sosiaalityöntekijän ammattilinen
orientaatio: tasavertaisuus asiakkaan kanssa
Käytännön jakson alussa ohjataan opiskelijoita omaksumaan terveyssosiaalityön perusperiaatteet,
joita on tasavertaisuus asiakkaan kanssa, vierellä kulkeminen.
Opiskelija: Selkeämmin asiakkaan puolella kuin sitten sosiaalitoimistossa.
Sosiaalityöntekijä 1: Ollaan rinnalla vaikka ollaankin vastapäätä pöytää - ihan siinä vierellä.
Helposti potilas putoaa jostain järjestelmästä pois, että tässäkin hierarkiassa autetaan ihmistä
eteenpäin, jos on monisairas tai -ongelmainen. Ja ollaan puolustajia, verkonkutojia,
verkostotyöntekijöitä myös sairaalan ulkopuolelle.
Johtava sosiaalityöntekijä: Se valt suhde on asiakkaan ja työntekijän välinen vuorovaikutus. Ehkä
se on erotuksena terveyssosiaalityössä sosiaalityöhön. Tai ylipäätänsä se, missä tehdään päätöksiä
vuorovaikutussuhde on erilainen.
Sosiaalityöntekijä 2: Se meidän väliintulo on yleensä positiivinen ja vapaaehtoinen.
Keskeinen sosiaalityöntekijän tehtävä terveydenhuollossa on antaa apua ja tukea asiakkaalle, kun
hän tarvitsee sitä toimiessaan viranomais- tai muissa verkostoissa. Terveyssosiaalityöntekijällä ei
ole kuitenkaan päätöksentekovaltaa, kuten esimerkiksi sosiaalitoimessa on liittyen
toimeentulotukeen, lastensuojeluun tai vammaispalveluihin. Terveyssosiaalityöntekijällä valta
perustuu asiantuntijuuteen; tietoon ja osaamiseen, joiden avulla verkostoissa toimitaan asiakkaan
parhaaksi. Useimmiten avun ja tuen vastaanottaminen on viime kädessä asiakkaan oma valinta.
Terveyssosiaalityöntekijät tunnistavat oman roolinsa juuri asiakkaan rinnalla ja kumppanina
olevana sosiaalisen asiantuntijana. Valta nähdään positiivisena asiakkaan puolella olemisena.
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Aikana

Sosiaalityöntekijä 1:… tai vanhemmat on pahoinpidelleet lapsensa. Sehän on
arkipäivää kuitenkin. Kyllä siinä voi olla aika haastavaa se yhteistyö perheen kanssa.
Ei ole yksinkertaista, vaikka on ollut työssä pitkäänkin.
Sosiaalityöntekijä 2: Viime viikolla oli tilanne. Huomasin itsessäni, että ompas vaikea
mennä tapaamaan. Tapaaminen meni hyvin kuitenkin
Sosiaalityöntekijä 1: Eikä opiskelijoita pistetä semmoiseen tilanteeseen.

Kuten otteesta ilmenee, sosiaalityö eroaa monista muista korkeakoulun käytännön opetus- ja
harjoittelujaksoista siinä, että sosiaalityön opiskelija joutuu kohtaamaan surullisia ja järkyttäviä
ihmiskohtaloita ja huomaamaan yhteiskunnallisen eriarvoisuuden. Väistämättä tällaiset kohtaamiset
herättävät opiskelijoissa monia tunteita ja ahdistustakin. Täten sosiaalityössä opiskelijan
ohjaaminen vaatii taitoja ja tietämystä ohjaajalta.
Tampereen yliopiston sosiaalityön oppiaineen opiskelijoiden käytännön opettajalla toivotaan olevan
sosiaalityön pätevyyden lisäksi erikoistumiskoulutusta oppiskelijan ohjaukseen. Taysin
opiskelijoiden kaikilla ohjaajilla oli erikoistumiskoulutus joko työnohjaajakoulutus tai
ohjauskoulutuksen käyminen. Lisäksi kaikki ohjaajat olivat ohjanneet monia sosiaalityön
opiskelijoita aikaisemmin. Käytännön opettajilla, sosiaalityöntekijöillä, on vahva käytännön
opettajien osaaminen ja identiteetti terveyssosiaalityön sosiaalityöntekijän vahvan ammattitaidon ja
identiteetin lisäksi.

Ohjaustyyli
Opiskelija: Varmaan siinä on monta asiaa jotka vaikuttaa siihen. Ihan semmoiset pienetkin asiat
voivat vaikuttaa siihen, että tuntuu siltä että mua huomioidaan opiskelijana ihan semmoisena. Ihan
semmoinen että ohjaaja kertoo aamulla, että tänään meillä on kolme asiakasta tässä kohtaa ja
iltapäivällä yksi asiakas ja sitten käydään tossa palaverissa. Tai sillai, että tietää mitä on
tapahtumassa. Ettei tunnu siltä, että seuraa siinä vain mukana,

Taysin käytännön opettajien, ohjaajien, ohjaustyyliä voidaan kutsua yleiseksi ammatillisen
auttamisen metodologiaksi, jossa sosiaalityöntekijä on tilapäisesti ohjaajan roolissa ja antaa aikaa,
huomioita ja kunnioitusta oppijan roolissa olevalle opiskelijalle. Tarkoituksena on antaa
opiskelijalle tilaisuus tutkia, keksiä ja selkeyttää tapoja toimia voimavaraisemmin. (Kukkonen
2007, 33.) Käytännön opettajan ohjaustyyli palautuu siksi toiminnaksi, jota alussa kutsuttiin
opiskelijan huomioimiseksi.

8

Opiskelija: Ihan semmoinen, että kysytään, mitä mieltä sä olit tosta äskeisestä äidistä. Siitä tulee
semmoinen olo, että mun sanomisella on ehkä jotain painoarvoa tai että mä voin sanoa jotain
järkevää. Siinä on se vuorovaikutus ja siinä tulee se ohjauspuoli. Tuntuu siltä, että muakin
tarvitaan johonkin mielipidettä sanomaan.
Huomioiminen ohjaustyylinä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ohjaaja kysyy ja on kiinnostunut
opiskelijan mielipiteistä esimerkiksi siitä, minkälaisen vaikutelman opiskelija on saanut
toteutuneesta asiakastapaamisesta.

Ohjauskeskustelut
Ohjaajan ja ohjattavan välillä tulee olla viikoittainen ohjauskeskustelu, johon yliopisto osoittaa
tuntiopetusmäärärahan. Sitä, mitä työnohjaus on, ei ole erikseen määritelty, joten
ohjauskeskustelut/työnohjaus määrittyy ohjaajan ja ohjattavan välisellä sopimuksella sekä niiden
taitojen/tietojen perusteella, mitä ohjaajalla on työnohjauksesta. Yliopistolta tulee
ohjauskeskusteluun vinkkejä (http://www.uta.fi/projektit/sosunipoli/), mutta ei tarkkoja ohjeita.
Ohjaus ja ohjauskeskustelu voidaan määritellä hyvin eri tavoin (Kukkonen 2007).
Taysissa ohjaajan ja ohjattavan väliset ohjauskeskustelut olivat työnohjauksellisia. Sosiaalityön
käytännön opetuksessa työnohjauksella opetusmetodina on tärkeä osa. Työnohjaus on kuulunut
olennaisena osana ammattikäytäntöihin ja se on ollut osa sosiaalityön kehitystä (Karvinen 1991;
Rantalaiho & Karvinen 2007). Työnohjauksessakin on hyvin erityyppisiä painopisteitä. Tässä
aineistossa työnohjaus tarkoitti tapauskohtaista neuvottelua ja terapeuttista tukea, niin sanottua
asiakaskeskeistä työnohjausta. Tapauskohtaisessa neuvottelussa käsiteltävän ongelman ytimeen
palautuu yksittäisen asiakkaan ongelmat. Ohjaajan rooli on neuvonantajanrooli, joka edellyttää
vankkaa ammattitaitoa. Terveyssosiaalityöntekijän työhön kuuluu väistämättä asiakkaan rankkojen
elämäntilanteiden kohtaamista. Tämän takia työnohjauskeskustelut olivat myös terapeuttisia
orientaatioiltaan, jossa ohjaajan tehtävä on kuunnella, ymmärtää ja olla tukena, jolloin opiskelija voi
eritellä tunteitaan turvallisessa ympäristössä (ks. Pohjola & Jokiranta 1991, 78 –81).

Jatkuva palaute ja arviointi
Sosiaalityöntekijä: Tätä on vielä suhteellisen vähän, mitä opiskelija itsekseen menee. Enemmän
ollut näitä, kun mulla on nää perustyötapaturmat. Se on vähän semmoista rutiinia. Esimerkiksi
psyykkisesti sairaita; semmoisia maanisia ihmisiä, pitää laittaa rajoja. Usein mää on sit menny
mukaan, vaikka ensiks oltais ajateltu opiskelijalle. Ollaan sit yhdessä oltu siinä. Että kyllä siinä on
paljon opiskeltavaa opiskelijalla vielä.
Yliopiston opettaja: Jos tätä suhteuttaa näihin ensimmäiseen käytännönopetuksen vaatimuksiin,
niin siinä meillä tavoitteena on, että siinä jakson loppuun mennessä olis omia asiakkaita. Että tää
nyt on vasta puoliväli siinä, jos me katotaan niitä odotuksia niin tota sen suhteen ei ole mitään
ongelmaa.
Sosiaalityöntekijä: Ei siinä tarttis, mutta jos hän sitten tulee kesällä ja hän halus olla täällä kesällä
töissä, niin sitten pitäis ottaa.
Käytännön opetuksen tavoitteiden asettamisen jälkeen aletaan arvioida sitä, miten opiskelija on
saavuttanut tavoitteitaan. Käytännön opettajat kertoivat, että myönteisen palautteen antaminen on
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helppoa ja tulee itsestään. Välillinen arviointi tulee siitä, paljonko vastuuta ohjaaja antaa
opiskelijalle asiakkaan tapaamisissa; ottaako opiskelija itsenäisesti asiakkaita vastaan, kuinka
haastavia asiakkaita opiskelija voi ottaa vastaan missäkin vaiheessa. Käytännön jakson tavoitteena
on, että opiskelija pystyy itsenäisesti ottamaan asiakkaan vastaan. Opiskelijat itse voivat asettaa
korkeammat tavoitteet kuin oppilaitos edellyttää. Opiskelija 1 asetti oppimisen tavoitteeksi, että
pystyy toimimaan sijaisena käytännön opetusjakson jälkeen. Tällöin opiskelijan taitojen
väliarviointi ei ole yksinkertaista.

Sairaala työympäristönä: Terveyssosiaalityön asiantuntijuus moniammatillisessa
tiimissä
Opiskelija: Sekin on kierrolla. Se lääkäri aloitti puhumaan - no ihan kun sillä olisi jotain
sanottavaa. Sitten se sanoi, että en kyllä tiedä tätä asiaa. Sitten sairaanhoitaja kysyi multa,
tiedänkö asian, että todennäköisesti olisin avannut suuni, vaikka se sairaanhoitaja ei olisi kysynyt
multa taksimatkoista.
Haastattelija: Voiko sen sanoo susta, että sä olet jotenkin löytänyt sosiaalityöntekijän identiteetin
tässä moniammatillisessa työyhteisössä, tai ainakin sä kuulostat siltä?
Opiskelija: Ehkä enemmänkin pitäis saada vielä itsevarmuutta siihen tilanteeseen, just että poistuis
semmoinen jännitys siitä, että toivottavasti ei kysytä mitään vaikeita.
Olennainen osa terveyssosiaalityöntekijän taitoja on oppia toimimaan moniammatillisessa tiimissä,
jota hallitsee lääketieteellinen lähestymistapa. Olennaista tässä on tietää terveyssosiaalityön
tehtäväalue; milloin moniammttillisessa tiimissä sivutaan terveyssosiaalityön asiantuntijuutta ja
rohkeutta tuoda esiin oma asiantuntijuus. Kuten opiskelijan kertomuksesta ilmenee, lääkärikierrolla
sosiaalityöntekijäopiskelijan ollessa mukana, terveyssosiaalityön vastuualuetta on osata neuvoa
henkilökuntaa ja potilasta sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä, esimerkiksi milloin potilaalla on
oikeus saada taksimatkoista korvaus.
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Lopussa

Haastattelija: Jos teidän pitäis valita yks näistä, niin ootteko te identiteetiltänne
opiskelijoita, sairaalahenkilökuntaa, sosiaalityöntekijöitä vai
terveyssosiaalityötekijöitä. Yhden saa vain valita. Mikä teidän identiteetti olis tässä
hetkessä tässä kokouksessa?
Opiskelija 1: Kyllä mä edelleen olen opiskelija
Opiskelija 2: Ei sitä yhdeksän viikon jälkeen ole sosiaalityöntekijä. Eihän me olla
edes työsuhteessa. Ei me voida olla sosiaalityöntekijöitä.
Opiskelija1: Sillee melkein halventais sosiaalityöntekijän ammatti-identiteettiä, jos
tässä vaiheessa väitettäis näin.
Sosiaalityöntekijä: Sitten kun tuut kesällä töihin olet sosiaalityöntekijä
Opiskelija 2: Vielä pari viikkoa aikaa siihen, kun tulemme töihin. Nyt meidän lapussa
lukee opiskelija edelleen.
Opiskelija1: Kesällä mulla lukee vs sosiaalityöntekijä
Sosiaalityöntekijä: Toinen on edelleen opiskelija
Opiskelija2: Mun ei tarvi tietää mitään. Mä voin tehdä pelkkiä virheitä.
Haastattelija: Tuleeko identiteetti ulkopäin, siitä mitä jossain paperissa lukee, mitä
mieltä olette?
Opiskelija1 : Ei se nyt kyllä ulkopäin. Kyllä mä uskon, että se tulee itsevarmuudesta
ja siitä, että hahmottaa omat taitonsa.

Käytännön jakso antaa perustiedot tiettyyn sosiaalityön erityisalueeseen. Mutta kuten yllä olevasta
keskustelusta elävästi ilmenee, sosiaalityön opiskelijan identiteetistä muuntuminen
sosiaalityöntekijäksi ei ole yksiselitteinen asia. Kun asiantuntijuutta ei ymmärretä vain kerran
saavutettua tiedon ja taidon tasona vaan prosessina, tapahtumasarjana, jossa opiskelijasta tulee
asiantuntijaorganisaation jäsen ja toimiva yhteisön jäsen (Kukkonen 2007), niin voidaan päätellä,
että opiskelijoiden 1 ja 2 käytäntöjakso on tehnyt heistä yhteisön täysvaltaisen jäsenen eli
sosiaalityön asiantuntijoita. Opiskelijat on hyväksytty työyhteisön täysivaltaisiksi jäseniksi ja siten
sosiaalityön asiantuntijoiksi, koska molemmat jatkoivat kesällä itsenäisinä sosiaalityöntekijöinä.
Kun käytännön jakson alussa keskeisiksi asioiksi muodostui konkreettinen sairaalaympäristö ja
siellä toimiminen, niin käytännön jakson loppuosaa leimasivat pohdinnat, mitä taitoja
terveyssosiaalityöntekijällä tulee olla, mitä on asiantuntijuus. Tämä osaltaan johtui siitä, että koska
tämä jakso on osa yliopiston opintoja, siihen kuuluu arvioida opiskelijan taitoja ja
oppimisorientaatiota.

11

Kokoava arviointi
Käytännön opetuksen lopussa käytännön opettajat antavat arvion käytännön jaksosta opiskelijoille.
Arviointi on kirjallinen ja numeerinen. Opiskelijat voivat antaa myös palautetta ohjaajille.
Opiskelijan käytännön opettajat myös osallistuvat yliopistolla järjestettävään loppuseminaariin,
jossa opiskelijat esittelevät, mitä ovat oppineet käytäntöjaksollaan. Yliopisto määrittää arvioinnin
kehikon, kuten käytännön opetuksen asiakastyön tavoitteet. Yliopistolta tulee valmis kaavake, jossa
ovat arvioinnin perusteet. (www. sosunipol internetsivut). Numeerinen oppilaan käytännön
opetuksen arviointi koetaan hankalana, koska arvioidaan vain yhtä opiskelijaa eikä pystytä
suhteuttamaan muiden opiskelijoiden arviointiin. Numeroilla arvostellessa asteikolla 1 – 5.
Käytännön opetuksen asiakastyön jaksossa arvioidaan opiskelijan oppimisorientaatiota, sosiaalityön
käytännön osaamista ja henkilökohtaisen oppimissuunnitelman toteuttamista.

Sairaala työympäristönä: Terveyssosiaalityöntekijän taidot ja identiteetti
Opiskelijalle terveyssosiaalityön identiteetti syntyy siitä, että oppii konkreettisia taitoja tehdä
terveyssosiaalityötä. Siitä syntyy luottamus omiin taitoihinsa, kun tietää, mitä sosiaalityöntekijän
työ on eikä puhu siitä vain teoriasta käsin. Asiantuntijuutta ei kuitenkaan voi enää ymmärtää niin,
että silloin on valmis terveyssosiaalityöntekijä kun hallitsee kaikki tiedot. Olennaisempaa on, että
osaa etsiä tietoja, sillä kukaan ei pysty enää hallitsemaan kaikkea tietoa.
Terveyssosiaalityön taidoksi tulee tietynlaisen ajattelutavan omaksuminen, jossa olennaista on kyky
hahmottaa asiakkaan kokonaistilanne ja pystyä löytämään olennainen sairauden ja sosiaalityön
näkökulmasta ja lisäksi neuvoa ja antaa oikeat toimenpiteet tämän pohjalta.
Opiskelija 1: Esimerkiksi siis asiakaan kohtaamisessa: Se, että ottaa sen kokonaisuutena
huomioon. Eri asia, mitkä vaikuttaa ja mitkä pitää ottaa huomioon - ja varsinkin
sairaalassa se sairauden ja sosiaalisten tekijöiden yhteys.
Haastattelija: Onko se enemmän objektiivinen näkökulma?
Opiskelija 2: On mun mielestä
Opiskelija 1: Vaikee sanoo. Se nimenomaan on oppinut täällä, että osaa ottaa eri asioita
huomioon ja poimii se olennainen. Olennainen siitä paketista
Haastattelija: Osaatko sanoo jotain esimerkkii siitä, mikä on se olennainen?
Opiskelija 2: Tää liittyy enemmän kirurgian osastolle, jos ollaan kotiuttamassa henkilöä
niin se, että muistaa, että kun menee tapaamaan potilasta, niin kotioloista tiedustellaan ja
onko yksin asuva. Jotkut on itsestään selvyyksiä, joita kysyy: Mistä syystä on ollut
sairaalassa ja pitääkö ottaa sairauden takia jotain muutoksia huomioon kotona.
Käytännön opetuksessa on olennaista hiljainen tieto; sosiaalityöntekijöiden käytännössä soveltavaa
tietoa, jota ei ole kirjattu raportin tai tutkimuksen muotoon. Tätä kokemustietoa ei ole kirjoitettu
mihinkään ylös, mutta se on asiantuntijoina toimivien sosiaalityöntekijöiden omaavaa tietoa.
Käytännön opetuksessa sosiaalityöntekijä siirtää tämän tiedon opiskelijalle. Hiljaista tietoa on
vaikea kirjoittaa ylös ilman, että se yksinkertaistetaan. Sitä ei voi laitaa kaaviokuvaan, milloin
toimitaan mitenkin tai mitä tehdään ensiksi, vaan kysymys on asiantuntijatiedosta, jolle ominaista
on tilannelähtöisyys, kyky tilanteiden kyseenalaistamiseen ja uusien toimintamallien tuottaminen
(Kukkonen 2007, 56–57).
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Haastattelija: Silloin kun te tapaatte ensimmäistä kertaa asiakkaan, niin millaisen
kartoituksen te silloin teette
Opiskelija1: Se riippuu, et Sosiaalityöntekijän 1 alueella on vähemmän aikaa. Siinä ei
ehdi tehdä perusteellista sosiaalista tutkimusta mitä taas täällä
kuntoutustutkimuksessa tehdään.
Haastattelija: Onko kuntoutuspuolella niin, että ensimmäinen tapaaminen on
kartoitus ja siellä kirurgisella puolella kun asiakas lähtee pois?
Opiskelija 2: Se ei ole ihan yksinkertaistettavissa.
Sosiaalityöntekijä 2: Se voi olla se ensimmäinen ja viimeinen. Ne voi kaikki olla siinä
samassa.
Sosiaalityöntekijä 1: Just meinasin sanoa, että se voi olla yksi ja ainoa tapaaminen ja
siinä pitää kartoittaa kaikki oleellinen sillä hetkellä, mikä on ongelma ja ratkaista
ongelma.
Haastattelija: Teillä ei ole mitään semmoisia koottuja malleja?
Sosiaalityöntekijä 1: Ei.
Sosiaalityöntekijä 3: Eiköhän jokaisella ole omassa päässä muotoutunut se, mitkä on
tärkeitä asioita.
Haastattelija: Mutta miten te opiskelijoille se oman pään sisässä olevan saatte esiin?
Opiskelija 1: Näistä tapauksista pitää.
Sosiaalityöntekijä 1: Tässä sitä harjoitellaan.
Johtava sosiaalityöntekijä: Tässä näkee sen, miten se asiakkuus liittyy siihen
kontekstiin siihen paikkaan ja niihin rajoihin missä sitä tehdään. Toisissa paikoissa
tällä otteella eikä ole oikeastaan muulla otteella mahdollista.
Terveyssosiaalityö lähtee sosiaalisen tilanteen kartoittamisesta. Pelkkä sosiaalisen tilanteen
kartoittaminen ei riitä, vaan sosiaalityöntekijän täytyy kyetä erottamaan kartoituksesta se, mikä on
olennaista terveyden ja sosiaalityön näkökulmasta. Tämän pohjalta sosiaalityöntekijän tulee kyetä
oikeisiin toimenpiteisiin tai neuvoihin. Tähän prosessiin ei ole kuitenkaan olemassa yhtä selkeää
kaavaa, koska sosiaalisen tilanteen kartoittaminen ja sen johdosta tehtävät interventiot, verkostotyö,
tuen ja avun koordinointi saa erilaisia muotoja suhteessa asiakkuuteen ja paikkaan, jossa työtä
tehdään. Terveydenhuollossa asiakkuus perustuu sairauteen, vammaan tai vaikkapa
kriisiyhtyneeseen elämäntilanteeseen. Tästä johtuen myös alueen sosiaalityössä tietyt asiat ja
kokonaisuudet toistuvat siinä, miten sosiaalityön keinoin asiakasta tai perhettä voidaan auttaa.
Keskussairaalan yksiköt ja alueet ovat erikoistuneet erilaisten tilanteiden hoitamiseen, jolloin
tapahtuu myös erikoistumista terveyssosiaalityön tehtävissä. Tällöin tarvitaan terveyssosiaalityössä
erilaista ja moninaista sosiaaliturvan ja palvelujärjestelmän tietämystä ja tapaa toimia. Sosiaalityön
asiantuntijuus on sidoksissa asiakkuuteen ja paikkaan, jossa sitä toteutetaan. Käytännön opetuksen
haasteena opiskelijalle on tunnistaa kontekstin merkitys ja käytännön opettajan haasteena auttaa
opiskelijaa ymmärtämään paikan ja asiakkuuden asettamat rajat ja mahdollisuudet sosiaalityön
tekemiselle.
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Käytännön opetuksen merkitys opiskelijalle

Opiskelija: Just se koiranpurema juttu. Siinä mulle tuli just mieleen, miten erilaista se on noissa
taitoseminaareissa, kun se on kumminkin näytelty tilanne ja hupaisa, kun on se tietoisuus siitä, että
se ei ole todellinen ja varsinkin no pahimmassa tapauksessa kaverit näyttelee mukana. Siinä on
oma puolensa, mutta se ei läheskään vastaa sitä oikeata tilannetta. Sen jotenkin tajus, miten hyvä
olo tuli siitä, että sai oppia siitä oikeasta tilanteesta.
Opiskelija kertoo käytännön jakson merkityksestä vahvistamassa opiskelijan uskoa omiin
kykyihinsä sosiaalityöntekijänä. Yliopisto-opetuksessa harjoitellaan asiakkaan kanssa
vuorovaikutustilannetta näytellyssä tilanteessa. Todellisen asiakkaan kohtaaminen tuo onnistuneen
oppimisen tunteen.

Oppilaan ohjaajana toimimisen merkitys sosiaalityöntekijälle
Sosiaalityöntekijä 1: Musta se tavallaan aina piristää työyhteisöä ja tuo uutta tuulahdusta herää
aa.
Sosiaalityöntekijä 2: meillä on uusi opiskelija
Sosiaalityöntekijä 1: joku on kiinnostunut asioista. Taas voi kertoa niitä samoja juttuja ja joku on
kiinnostunut niistä
Sosiaalityöntekijä 2: Sehän on kauheen mukavaa kertoa omasta työstään
Sosiaalityöntekijä 1: ja joku vielä kuuntelee innostuneena.
Sosiaalityöntekijöille toimiminen käytännön opettajina merkitsee sitä, että tuo näkyväksi oman
työnsä. Opiskelijan kanssa sosiaalityöntekijä voi keskustella omasta työstään ja lisäksi opiskelijan
arvostus omaa työtä kohtaa tuntuu hyvältä. Opiskelija tuo myös mukanaan uusia näkemyksiä ja
ajatuksia.

