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Keski-Suomen sosiaalialan oppimisklinikkahankkeen esiselvityksen tavoit-
teena oli tuottaa kartoitus olemassa olevasta opetusklinikkatoiminnasta, sel-
vitys oppimisklinikan tarpeesta yhdessä oppilaitosten ja työelämän edustaji-
en kanssa, esitys oppimisklinikkatoiminnan sijoituspaikasta, taloudesta ja 
hallinnosta sekä suunnitelma oppimisklinikkatoiminnan toteutuksen mallis-
ta. Esiselvitys toteutettiin perehtymällä Suomessa käynnissä tai suunnitteilla 
olevaan opetusklinikkatoimintaan erilaisen kirjallisuuden avulla, järjestämäl-
lä keskustelutilaisuuksia alueen oppilaitosten, työelämän edustajien ja mui-
den toimijoiden kanssa oppimisklinikkatarpeesta Keski-Suomessa sekä 
hyödyntämällä hankkeen ohjausryhmän sekä ns. työrukkastyöryhmän jäsen-
ten keskusteluja ja jäsennyksiä keskisuomalaisen oppimisklinikan tavoitteis-
ta, keinoista ja toteuttamismahdollisuuksista.  

Esiselvityksen perusteella voi todeta, että Keski-Suomen maakunnassa on 
tarve luoda toimiva sosiaalialan oppimisen ja kehittämisen malli, joka mah-
dollistaa asiantuntijavaihdon, työssä oppimisen, kustannustehokkaan työ-
elämän osaamisen yhteiskehittämisen sekä tavan jolla sosiaalialan työ vah-
vistaa palvelujen laatua sekä vetovoimaisuutta.  

Raportissa esitellään esiselvitysvaiheen prosessin tuotoksena rakentunutta 
Keski-Suomen oppimisklinikkamallia sekä pohditaan lyhyesti kokeiluvai-
heen kahden erilaisen toimintavaihtoehdon toteuttamisen haasteita.  
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1 JOHDANTO 
Tämä raportti on syntynyt Keski-Suomen oppimisklinikkahankkeen1 esisel-
vityksen tuloksena. Keskisuomalaisen oppimisklinikkahankkeen esiselvityk-
sen tavoitteena oli tuottaa: 

 
1. Kartoitus olemassa olevasta opetusklinikkatoiminnasta 
2. Selvitys oppimisklinikan tarpeesta yhdessä oppilaitosten ja työelämän 

edustajien kanssa 
3. Esitys oppimisklinikkatoiminnan sijoituspaikasta, taloudesta ja hal-

linnosta sekä 
4. Suunnitelma oppimisklinikkatoiminnan toteutuksen mallista  

 

Esiselvitys on toteutettu perehtymällä Suomessa käynnissä tai suunnitteilla 
olevaan opetusklinikkatoimintaan erilaisen kirjallisuuden avulla, järjestämäl-
lä keskustelutilaisuuksia alueen oppilaitosten, työelämän edustajien ja mui-
den toimijoiden kanssa oppimisklinikkatarpeesta Keski-Suomessa sekä 
hyödyntämällä hankkeen ohjausryhmän sekä ns. työrukkastyöryhmän jäsen-
ten keskusteluja ja jäsennyksiä keskisuomalaisen oppimisklinikan tavoitteis-
ta, keinoista ja toteuttamismahdollisuuksista.  

Esiselvitys jakautuu seitsemään lukuun. Toisessa luvussa käsitellään oppi-
misklinikkatoiminnan taustoja ja lähtökohtia. Kolmannessa luvussa tarkas-
tellaan Keski-Suomen oppimisklinikan taustaa sekä esitellään esiselvityksen 
tavoitteet ja toteuttaminen. Neljännessä luvussa tuodaan esiin jo olemassa 
olevan opetus- ja tutkimusklinikkatoiminnan malleja Suomessa. Viides luku 
keskittyy purkamaan auki yleisiä perusteluja oppimisklinikkatoiminnan tar-
peista. Tässä luvussa esitellään myös paikallisten oppilaitosten jo olemassa 
olevaa käytännön opetusta sekä opiskelijoiden palautetta niistä. Luvussa 
nostetaan esiin esiselvityksen aikana kerättyjä paikallisia kokemuksia oppilai-
tosten käytännön harjoittelun kehittämisestä ja oppimisklinikkatoiminnan 
haasteista oppilaitosten opettajien sekä työelämän edustajien näkökulmista. 

                                           
1 Vuodesta 2007 ”Sosiaalialan korkeakoulutuksen suunta” -työryhmän esityksen jälkeen on valtakunnalli-
sesti käytetty eri sosiaalialan toimijoiden välisestä opetus-, kehittämis- ja tutkimusyhteistyöstä käsitettä 
opetus- ja tutkimusklinikka (Sosiaalialan suunta 2007). Keski-Suomen opetusklinikkahankkeen esiselvityk-
sen ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa kesällä 2009 tuotiin esiin, että halutaan löytää opetus- ja 
tutkimusklinikan sijaan käsite, joka paremmin kuvaisi monialaista ja -toimijaista yhteistyötä opetus-, kehit-
tämis- ja käytäntötutkimuksen osalta. Koettiin myös, että oppimisklinikka -käsite kuvaa paremmin toimi-
joiden yhteistä oppimisprosessia kuin opetusklinikka-käsite. Samalla myös klinikkasanasta haluttiin eroon, 
koska sen koettiin kuvaavan pikemminkin terveydenhuollon palveluihin liittyvää toimintaa. Hankkeen 
aikana ohjausryhmässä kehitettiin käsite moniammatillinen oppimis- ja kehittämisareena (katso ESR -
hankehakemus, liite 1). Tässä raportissa käytetään kuitenkin jatkossa käsitettä sosiaalialan oppimisklinikka 
koska se on ohjausryhmän valitsema hankkeen nimi.  Opetus- ja tutkimusklinikka-käsitettä käytetään 
silloin kun tekstissä viitatussa lähteessä on käytetty ko. käsitettä. 
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Kuudennessa luvussa tehdään esitys ja ehdotus Keski-Suomen oppimiskli-
nikkatoiminnan mallista hankkeen aikana kerätyn aineiston ja toiminnan 
pohjalta. Seitsemännessä luvussa vedetään yhteen esiselvityksen tuloksia ja 
keskisuomalaisen oppimisklinikkatoiminnan tulevaisuuden haasteita.    
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2 SOSIAALIALAN OPETUS- JA 
TUTKIMUSKLINIKKATOIMINNAN 
TAUSTAA JA LÄHTÖKOHTIA  

Suomalaisen ns. opetus- ja tutkimusklinikkatoiminnan taustalla vaikuttavat 
laajat sosiaalialaa koskevat koulutuspoliittiset linjaukset ja ratkaisut. 1990-
luvulla tehdyt koulutusjärjestelmän muutokset sosiaalialalla, sosiaalityön yli-
opistokoulutuksen ja ammattikorkeakoulujen sosiaalialan koulutuksen ke-
hittyminen ja vuonna 2005 voimaan tullut sosiaalihuollon ammatillisen 
henkilöstön kelpoisuuksia säätelevä laki pyrkivät omalta osaltaan vahvista-
maan sosiaalialan ammatillisuutta ja osaamista (Sosiaalialan korkeakoulutuk-
sen suunta 2007, 33). 

Sosiaalialan ja -huollon tutkimuksella on pitkä perinne Suomessa, mutta 
vasta 1990-luvulta alkaen sosiaalityöhön kohdistuva tutkimus on vahvistu-
nut. Sosiaalialan tutkimusta tehdään paitsi sosiaalityön yliopistoyksiköissä 
niin myös muilla tieteenaloilla, tutkimuslaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, 
ja järjestöissä. Sosiaalialan palvelujen kasvava tarve, työvoiman niukkuus, 
työkäytäntöjen uudistamisen tarve sekä alan yhteiskunnallinen ja taloudelli-
nen merkitys edellyttävät, että alan käytännöt perustuvat luotettavaan tie-
toon ja tutkimuspohjaiseen arviointiin. Sen vuoksi ala tarvitsee vahvaa tut-
kimusta ja uudistuvaa tiedonmuodostusta.(Mt, 65.) Sosiaalialan osaamiskes-
kukset, kunnat ja järjestöt ovat keskeisiä yhteistyökumppaneita tutkimuk-
sessa. Ns. kenttäsuhde toimii tutkimusaiheiden kehittäjänä, toteutusympä-
ristönä ja arvioijana. Vuonna 2007 sosiaalialan korkeakoulutuksen suuntaa 
selvittänyt työryhmä näkikin tärkeänä, että sosiaalityön tutkimusta tehdään 
välittömässä suhteessa sosiaalialan kenttään ja esitti, että tätä suhdetta on 
entisestään vahvistettava, koordinoitava ja resursoitava. (Mt., 66.) 

Sosiaalialan oppimisklinikkahankkeen lähtökohdat paikantuvatkin valtakun-
nalliseen selvitykseen vuodelta 2007 (Sosiaalialan korkeakoulutuksen suunta 
2007). Sosiaalialan korkeakoulutuksen suunta -selvityksen koonnut työryh-
mä esittää eräänä keskeisenä tavoitteena sosiaalialan korkeakoulutuksen si-
sällölliseksi kehittämiseksi ns. opetus- ja tutkimusklinikoiden perustamista. 
Esityksen perusteena on näkemys siitä, että alan koulutus tarvitsee kiinteän 
yhteyden työelämään. Esitystä tukevat myös hyvät kokemukset jo toimin-
nassa olevista opetusklinikoista ja -instituuteista. 

Jo aikaisemmin korkeakoulujen arviointineuvoston vuonna 2003–2004 to-
teuttamassa sosiaalialan ja sosiaalityön koulutusten arvioinnissa (Murto ym. 
2004) erilaiset opetusklinikkamallit nähtiin koulutuksen hyvinä käytäntöinä, 
joiden avulla on mahdollista lisätä yliopistojen ja työelämän välistä vuoro-
vaikutusta (Tuohino 2008, 15–16). Myös vuonna 2007 laaditussa seuranta-
arvioinnissa klinikkaopetusta suositeltiin edelleen laajennettavaksi. Työelä-
män kanssa yhteistyössä toteutettavaa klinikkaopetusta pidettiin hyödyllise-
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nä välineenä sosiaalityön menetelmäopetuksessa ja sosiaalityöntekijän am-
matti-identiteetin muotoutumisessa. (Aaltonen ym. 2008; Tuohino 2008, 
16.)   

Kuten jo edellä on mainittu, Sosiaalialan korkeakoulutuksen suunta -
työryhmä esitti vuonna 2007 perustettavaksi opetus- ja tutkimusklinikan 
jokaisen yliopiston ja sen lähiammattikorkeakoulujen yhteyteen. Työryhmän 
mukaan (2007, 44) opetus- ja tutkimusklinikoiden tehtävänä on toimiminen 
alan vahvan osaamisen, kehittämisen ja innovaatioiden keskuksina, joissa 
tapahtuu merkittävä osa sosiaalityön ja soveltuvin osin sosionomien (amk) 
koulutukseen kuuluvasta käytännön opetuksesta ja harjoittelusta. Niiden 
nähtiin voivan toimia moniammatillisina yksikköinä ja muun muassa sosiaa-
liohjaajien ja -työntekijöiden yhteistyön opiskelu- ja kehittämiskenttinä. Kli-
nikoissa on mahdollista tehdä sosiaalityötä ja sen menetelmiä koskevaa tie-
teellistä perustutkimusta sekä toteuttaa työn menetelmien uudistamiseen ja 
arviointiin kohdistuvaa tutkimus- ja kehitystyötä samoin kuin perus- ja jat-
ko-tutkintoihin liittyviä opinnäytetöitä. (Mt., 44.) 

Oleellista klinikoissa oli työryhmän esityksen mukaan (2007, 45) se, että 
niissä on mahdollista tehdä sosiaalityön asiakastyötä ja muuta vaativaa asi-
antuntijatyötä ja että ne on organisoitu ja resursoitu niin, että kehittävä, ar-
vioiva ja tutkiva ote on merkittävä osa työntekijöiden työnkuvaa. Klinikat 
mahdollistavat ennen kaikkea sosiaalityön menetelmiin kohdistuvan tutki-
mus- ja kehittämistyön, joka työryhmän käsityksen mukaan on omana eri-
tyisalueenaan jäänyt vähälle huomiolle tutkimuksen nykyisissä painotuksissa. 
Opetus- ja tutkimusklinikat toimivat työryhmän esityksen mukaan hyvinä 
ympäristöinä sosiaalialan ammatillis-tieteelliselle jatkokoulutukselle ja osin 
myös tieteelliselle jatkokoulutukselle. (Mt., 66–67.) Työryhmä esittää, että 
opetus- ja tutkimusklinikoiden henkilöstössä tulee olla riittävä määrä sekä 
vahvoja sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen ammattilaisia että tutkijoita. Ope-
tus- ja tutkimusklinikat toimivat sosionomi- ja sosiaalityökoulutuksen yhtei-
sinä opetus-, tutkimus- ja kehittämisareenoina. Klinikkamalli mahdollistaa 
myös hyvät edellytykset palvelujen käyttäjien integrointiin tutkimus- ja ke-
hittämishankkeisiin (mt., 68). 

Sosiaalialan ohella myös psykologian alalla on valtakunnallisesti kehitetty ja 
toteutettu opetus- ja tutkimusklinikkatyyppistä toimintaa. Jo vuonna 1989 
Psykoterapiakoulutustoimikunnan mietinnössä katsottiin tarpeellisena psy-
koterapiaopetuksen sisällöllinen kehittäminen psykologien koulutuksessa ja 
erityisesti klinikkaopetuksen kehittäminen. Valtakunnallinen psykologian 
laitosten yliopistoverkosto Psykonet on pyrkinyt klinikkaopetuksen lisäämi-
seen ja koordinoimiseen eri psykologian laitoksilla ns. klinikkatyöryhmän 
avulla. Psykologian laitokset ovat kehittäneet itsenäisesti klinikkatoimin-
taansa. Turussa on psykologian ja sosiaalityön moniammatillinen klinikka. 
Tampereen psykologian laitoksen klinikka, Psyke, tarjoaa lasten ja aikuisten 
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psykologisia ja neuropsykologisia tutkimuksia, yksilö- ja ryhmäkuntoutusta 
ja aikuisten psykoterapiaa sekä työnohjausta psykologeille. Jyväskylän Psy-
koterapian opetus- ja tutkimusklinikka tarjoaa lähinnä psykoterapiapalvelu-
ja. Lisäksi Jyväskylässä toimii Niilo Mäki instituutti ja lastentutkimusklinik-
ka. Eri psykologian laitosten klinikoiden toiminnat eroavat toisistaan ja 
osassa sitä on liitetty perusopetukseen ja osassa se on enemmän erillään. 
(Holma 2009.) 

Toinen sosiaalialan opetus- ja tutkimusklinikkatoimintaa valtakunnallisesti 
määrittelevä selvitys on vuonna 2007 sosiaali- ja terveysministeriö laatima 
suositus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtävärakenteesta (Sosi-
aalihuollon ammatillisen ... 2007). Siinä otetaan huomioon sosiaalialan kou-
lutuksen uudistetut rakenteet. Suositukset määrittävät eri koulutuksen saa-
neille eriytyneitä tehtäviä sosiaalialalla samalla, kun ne korostavat sosiaa-
lialan ammattilaisten yhteistyön tärkeyttä. Suositusten tarkoituksena on sel-
kiyttää sosiaalihuollon keskeisten ammattiryhmien työnjakoa ja muuttaa so-
siaalialan tehtävärakennetta vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tar-
peisiin sekä hyödyntää täysimääräisesti sosiaalialan uudistuneen koulutuksen 
tuottamaa osaamista. (Mt.) Suositusten perustana on laki sosiaalihuollon 
ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista, joka tuli voimaan 
1.8.2005.  

Suosituksessa eri ammattiryhmien tehtävien jaon lähtökohtana on asiakas-
prosessi ja palvelun vaikuttavuus. Asiakkaan saama vaikuttava palvelu voi-
daan varmistaa toimivalla asiakasprosessilla, joka lähtee asiakkaan palvelu-
tarpeen arvioinnista, on suunniteltu yhdessä asiakkaan ja palvelun toteutta-
vien ammattihenkilöiden kesken ja jonka vaikuttavuutta arvioidaan. Suosi-
tuksessa asiakasprosessi nähdään jakautuvan kuuteen vaiheeseen: 1) asian 
vireille tulo, 2) palvelutarpeen arviointi, 3) palvelusuunnitelman laatiminen, 
4) päätösten ja toimenpiteiden toteutus, 5) vaikutusten arviointi sekä 6) asi-
akkuuden päättäminen. Asiakasprosessin eri vaiheissa kunkin ammattiryh-
män osaamista hyödynnetään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Asia-
kasprosessin ideana on ammattiryhmien yhteinen työskentely tiimityömäi-
sesti jonka nähdään varmistavan palvelun vaikuttavuutta. (Mt.) 

Tehtävärakennesuosituksissa on esitetty yleiset linjaukset eri ammattiryhmi-
en työnjaosta kullakin tarkastellulla toimialueella (lastensuojelun, ikäänty-
neiden, vammaisten, aikuisten ja päiväkotien palvelut). Kuntien harkintaan 
jää yksityiskohtaisten ja paikallisiin olosuhteisiin soveltuvien ratkaisujen ja 
palvelujärjestelmän organisoinnin tekeminen.(Mt.) 

Sosiaalialan opetus- ja tutkimusklinikkamalli voidaan nähdä eräänä potenti-
aalisena paikkana ja areenana, jossa sosiaalialan ammatillisen henkilöstön 
tehtäviä ja rakenteita voidaan tarkastella, kehittää ja tutkia mm. käytäntötut-
kimuksen (vrt. Satka ym. 2005) keinoin. 
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3 KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN 
OPPIMISKLINIKKAHANKKEEN TAUSTA 
JA ESISELVITYKSEN TAVOITTEET  

3.1 Oppimisklinikkahankkeen taustaa  
Hankkeen taustalla on monivuotinen sosiaalialan koulutuksen, tutkimuksen 
ja työelämän tiivis yhteistyö keskisuomalaisten sosiaalialan oppilaitosten ja 
mm. Jyväskylän kaupungin sekä muiden sosiaalialan toimijoiden kesken. 
Juuret paikantuvat 1990-luvun alkupuolelle, vuoteen 1993, jolloin Jyväsky-
län yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitos, Jyväskylän sosiaalialan oppilaitos, 
Jyväskylän kaupunki sekä Jyväskylän opetussosiaalikeskus konkretisoivat 
käytännön ohjauksen ja opetuksen kehittämisen. Konkreettisena yhteistyön 
muotona toteutettiin sosiaalialan käytännön ohjauksen ja opetuksen koulu-
tus räätälöidyn opetussuunnitelman mukaisesti vuosina 1997–1999. (Hako-
nen 2000, 7–8.) Yhteishanke paljasti, että koulutusprosessin kuluessa eri 
asiantuntijaryhmien vuorovaikutus syvensi käsitystä sosiaalialan yhteistyö-
kumppaneista ja heidän tehtävistään ja rooleistaan sekä yhdessä jaetusta 
osaamisesta ja asiantuntijuudesta (mt., 105). 

Yhteistyö eri toimijoiden kesken on jatkunut 1990-luvulta lähtien niin ope-
tukseen kuin tutkimukseen liittyvinä yhteistyön muotoina vaihtelevasti eri 
toimijoiden välillä. Tutkimusyhteistyön osalta voi mainita vuosina 1993–
1997 OPM:n avustaman korkeakoulujen välisen jatkokoulutusohjelman: 
Yhteiskuntapoliittinen tutkimus sosiaalialan koulutuksen välineenä, jonka 
osapuolina toimivat Jyväskylän yhteiskuntapolitiikan laitos sekä Seinäjoen ja 
Jyväskylän ammattikorkeakoulut.  Jatkokoulutusohjelma tuotti useita jatko-
tutkintoja. (Hänninen 2009.) 

Paikallisen opiskelija- ja oppilaitosyhteistyön yksi hyvä esimerkki oli Keski-
Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen 5 -vuotisjuhlaseminaarin yhteydessä 
(10.10.2007) Kosken koulutustyöryhmän organisoima Sosiaalialan identi-
teetti -niminen seminaari, jossa eri oppilaitosten opiskelijat miettivät alan 
identiteettiä. Opetusyhteistyötä on tehty 1990-luvulta asti erityisesti Jyväsky-
län yliopiston sosiaalityön yksikön sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
sosionomikoulutussuuntautumisvaihtoehdon kesken.  

Viimeaikaisimpana opetukseen liittyvänä yhteistyön esimerkkinä on Jyväs-
kylän yliopiston psykologian laitoksen ja sosiaalityön oppiaineen yhteistyös-
sä järjestämä ”monitoimijainen lapsiperheiden terapia- ja auttamistyö”- 
kurssi, joka toteutetaan yhteisesti psykologian ja sosiaalityön opiskelijoille. 
Kurssin sisältönä on mm. monitoimijaiset verkostot. Luentojen lisäksi or-
ganisoidaan ryhmätöitä joissa pohditaan mm. psykologian ja sosiaalityön 
asiantuntijuutta ja niiden erityisiä näkökulmia perheiden elämäntilanteisiin ja 



10 

auttamistyöhön. Tämän tyyppiset yhteiset kurssit toimivat pohjana yhteisel-
le oppimisklinikkatyöskentelylle.  

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja työelämän välinen yhteistyö liittyy 
Keski-Suomessa kiinteästi myös sosiaalialan osaamiskeskusten historiaan. 
Sosiaalialan osaamiskeskusten edeltäjiä olivat opetussosiaalikeskukset, joista 
ensimmäinen perustettiin vuonna 1986 Jyväskylään. Paikallinen opetussosi-
aalikeskustoiminta painottui pitkälti sosiaalityön tutkimuksen, koulutuksen 
ja käytännön sosiaalityön väliseen yhteistoimintaan. (Husso 2004, 13.) Tut-
kimus ja kehittämistoimintaan liittyviä yhteistyöprojekteja toteutettiin lähin-
nä Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän kaupungin välisenä yhteistyönä esi-
merkiksi sosiaalityön projektiopintojen (mm. Matthies 1993; Närhi 1997) ja 
sosiaalityöntekijöiden toimintatutkimuksellisten hankkeiden (mm. Närhi 
1995) ja jopa kansainvälisen tutkimushankkeen (mm. Matthies ym. 2000) 
avulla. Tutkimuksellista sekä toiminnallista yhteistyötä tehtiin opetussosiaa-
likeskuksen aikana myös yliopiston ja ammattikorkeakoulun sosiaalialan 
opiskelijoiden kesken (mm. Kiili 2000) sekä oppilaitosten opiskelijoiden, 
Jyväskylän kaupungin työntekijöiden sekä asukkaiden välillä (mm. Hiekka & 
Luomala 2000). Vuonna 1995 Stakes myönsi Jyväskylän opetussosiaalikes-
kukselle tutkimus- ja kehittämispalkinnon. Sosiaalialan osaamiskeskuksia 
edeltänyttä opetussosiaalikeskustoimintaa voidaan pitää yhtenä esimerkkinä 
sosiaalialan tutkimuksen ja käytännön yhteistyöstä. (Husso 2004, 13–14.) 

Ensimmäisen yhteisen käytännön opetushankkeen (vrt. Hakonen 2000) jäl-
keen noin kymmenen vuotta myöhemmin Keski-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskuksessa ”Käytännön harjoittelun kehittäminen lastensuojelussa 
Keski-Suomessa” -hankkeen (2006–2008) tavoitteena oli kehittää moniam-
matillisuuteen ja yhteisölliseen oppimisprosessiin perustuvaa lastensuojelu-
työn käytännön harjoittelun mallia, luoda seudullisia yhteistyöverkostoja 
harjoittelukäytäntöjen kehittämisen tueksi ja kehittää työntekijöiden ohjaa-
misvalmiuksia vahvistavaa koulutusmallia. (Hietamäki & Lahtinen 2008, 3). 
Hankkeessa luotiin käytännön opetuksen www-sivusto sekä työssäoppi-
mismalli (Traineri), jonka tarkoituksena oli lisätä harjoittelun suunnitelmalli-
suutta ja tarkoituksenmukaista kohdentumista. (Mt. 13.) 

Hietamäen ja Lahtisen (2004, 14) mukaan keskeistä ideassa on koulutusyk-
siköiden ja työssäoppimispaikkojen tiiviimpi yhteistyö työssäoppimisjakso-
jen suhteen. Hankkeen johtopäätöksissä korostettiin sitä, että työssäoppi-
miskäytäntöjen kehittäminen tulee nähdä oppilaitosten, työelämän, opiskeli-
joiden ja muiden toimijoiden yhteisenä tehtävänä. Hankkeen perusteella 
todettiin, että opiskelijoiden onnistuneet kokemukset työssäoppimisjaksoilta 
vaikuttavat sosiaalialan vetovoimaisuuteen ja työssä pysymiseen, mikä vuok-
si erilaisten innovatiivisten työssäoppimismallien kokeilua ja kehittämistä on 
tarpeen jatkaa. (Mt., 15–16.) 
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Marita Husson vuonna 2004 tekemässä esiselvityksessä Sosiaalialan sovelta-
van tutkimuksen tarve Keski-Suomessa, jonka tavoitteena oli 1) Keski-
Suomen alueen sosiaalialan soveltavan tutkimuksen tarpeen selvittäminen, 
2) Keski-Suomen alueen sosiaalialan tutkimuksen ja käytännön yhteistyön 
vahvuuksien miettiminen ja 3) verkoston luominen ja idean ja paikan löy-
täminen tutkimustoiminnalle, nostettiin esiin paikallisen pitkäaikaisen moni-
toimijaisen sosiaalialan yhteistyön olemassaolo ja sen edelleen kehittäminen 
mm. soveltavan tutkimustoiminnan osalta. Selvityksessä jäsennettiin eri 
toimijoiden ja yhteistyöryhmien paikkaa sosiaalialan soveltavan tutkimuksen 
suhteen. Husson selvityksessä Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen 
roolina nähtiin 1) monitieteisen/moniammatillisen tutkimuksen edistämi-
nen, 2) tutkimusyhteyksien synnyttäminen erityisesti sosiaalialan soveltavan 
tutkimuksen alueella, 3) tieto- ja asiantuntijapankkien sekä koulutuskalente-
rien ylläpito, 4) yhteisen kehittämis- ja keskustelufoorumin tarjoaminen käy-
tännön toimijoille, tutkijoille ja koulutuksen järjestäjille.  

Husson (2004) rakentamasta kuviosta 1. voi havaita, että selvityksen ehdo-
tus soveltavan tutkimuksen edelleen kehittämiseksi perustui ideaan jossa 
tutkimus- ja kehittämisyhteistyön keskeisenä välittäjänä toimii Keski-
Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, jonka toiminnassa sosiaalialan sisällölli-
set yhteistyöryhmät tuottavat tutkimus- ja kehittämisideoita ns. tutkimusyh-
teistyöryhmälle, joka koostuu yliopiston, ammattikorkeakoulun, kuntien 
sosiaalijohdon ja muiden yhteistyötahojen edustajista. Tämän foorumin 
avulla toteutetaan sosiaalialan soveltavaa tutkimusta paikallisista tarpeista 
käsin.  

 
Kuvio 1. Sosiaalialan soveltavan tutkimuksen kehittäminen (Husso 2004) 
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Keski-Suomen sosiaalialan oppimisklinikan toimintaidea voisi kenties osal-
taan vastata myös vuonna 2004 tehtyyn esitykseen monitoimijaisesta yhteis-
työstä sosiaalialan opetus, kehittämis- ja tutkimustoiminnan osalta. Samalla 
se voisi olla kehittämässä ja viemässä eteenpäin keskisuomalaista monivuo-
tista opetus-, kehittämis- ja tutkimusyhteistyötä sekä jo olemassa olevia käy-
tännön opetuksen malleja.  

3.2 Oppimisklinikkahankkeen aikataulu, osapuolet ja ra-
hoitus 

Keski-Suomen oppimisklinikkatoimintaa on suunniteltu toteutettavaksi 
kolmen vaiheen kautta, jotka ovat:  

1. esiselvitys- ja suunnitteluvaihe (2009),  

2. kokeiluvaihe (2010 - 2013) ja  

3. pysyvän toiminnan vaihe (2013 eteenpäin). 

Oppimisklinikkahankkeen esiselvitys(vaihe) perustuu Keski-Suomen sosiaa-
lialan osaamiskeskuksen, Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän ammattikorkea-
koulun ja Jyväskylän yliopiston väliseen yhteistyöhön ja sopimukseen.  Esi-
selvitysvaiheen rahoitukseen ovat osallistuneet Keski-Suomen liiton ohella 
osarahoituksella Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopiston sosiaalityön yk-
sikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö sekä Keski-
Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Esiselvitys on toteutettu elokuun 2009 
ja tammikuun 2010 välisenä aikana. 

Oppimisklinikkahanketta varten perustettiin keväällä 2009 ohjausryhmä, 
joka koostuu edellä mainituista tahoista. Esiselvitystä varten palkattiin mää-
räaikainen suunnittelija, jonka tehtäviksi määriteltiin esiselvityksen laatimi-
nen ja kokeiluvaiheen rahoituksen hakeminen. Hankkeen toiminnan konk-
retisoimista varten perustettiin myös ns. työrukkasryhmä, jossa paikalla ovat 
olleet edustettuina edellä mainittujen toimijoiden sekä käytännön työelämän 
edustajat: sosiaalityöntekijöitä ja psykologi. Molemmat ryhmät ovat ko-
koontuneet toistuvasti. Esiselvitysvaiheessa on hyödynnetty osapuolten eri-
laista asiantuntemusta sekä edellä kuvattuihin pitkäaikaisiin yhteistyösuhtei-
siin liittyviä jo olemassa olevia yhteistyön rakenteita. Yhteisissä kokouksissa 
on todettu sosiaalialan käytännön työelämän ja oppilaitosten opetus- tutki-
mus- ja kehittämistyön yhteisen organisoinnin ja kehittämisen tarve. 

Kokeiluvaiheen rahoitusta on haettu 30.10.2009 mennessä ESR-
rahoituksena työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja innovaatio- 
ja palvelujärjestelmien kehittäminen -toimintalinjasta. Esiselvitykseen on 
liitetty syksyn 2009 aikana työstetty ESR-hakemus (katso liite 1). 

Pysyvän toiminnan rahoitusta on suunniteltu haettavaksi Jyväskylän yliopis-
ton ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun strategisesta rahoituksesta. Sen li-
säksi tarkoituksena on neuvotella Jyväskylän kaupungin, muiden Keski-
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Suomen kuntien sekä mahdollisten muiden rahoittajien (Sosiaali- ja terve-
ysministeriö) osallistumisesta pysyvän toiminnan rahoittamiseen. Pysyvän 
toiminnan muotoihin vaikuttaa paljon myös parhaillaan auki olevat sosiaa-
lialan palvelujen rakenteiden muutokset (mm. Paras-hanke, sosiaali- ja ter-
veydenhuollon lainsäädännön uudistukset ym.) ja niihin liittyvät päätökset, 
jotka suuntaavat oppimisklinikkatoiminnan rakenteita ja paikkaa sosiaalialan 
opetus-, kehittämis- ja tutkimusympäristössä.  

3.3 Esiselvityksen tavoitteet ja toteuttaminen 
Esiselvityksen tavoitteena oli tuottaa: 

 
1. Kartoitus olemassa olevasta opetusklinikkatoiminnasta 
2. Selvitys oppimisklinikan tarpeesta yhdessä oppilaitosten ja työelämän 

edustajien kanssa 
3. Esitys oppimisklinikkatoiminnan sijoituspaikasta, taloudesta ja hal-

linnosta sekä 
4. Suunnitelma oppimisklinikkatoiminnan toteutuksen mallista  

 

Mallin toteutuksessa nähtiin tärkeänä, että sosiaalialan eri toimijat (alueen 
kunnat, Koske, JY ja JAMK) yhteistyössä turvaavat sosiaalialan korkeakou-
lutetun työvoiman saatavuuden ja osaamisen myös käytännön työtehtävissä. 
Erityistä huomiota haluttiin kiinnittää myös sosiaalialan ammatti- ja tehtävä-
rakenteen kehittämiseen siten, että sosionomin (amk) ja sosiaalityöntekijän 
työnjako olisi tarkoituksenmukaista asiakasnäkökulmasta arvioituna. 

Esiselvitys on toteutettu perehtymällä Suomessa käynnissä tai suunnitteilla 
olevaan opetusklinikkatoimintaan erilaisen kirjallisuuden avulla, järjestämäl-
lä keskustelutilaisuuksia Jyvässeudun alueen oppilaitosten, työelämän edus-
tajien ja muiden toimijoiden kanssa oppimisklinikkatarpeesta Keski-
Suomessa sekä hyödyntämällä hankkeen ohjausryhmän ja ns. työrukkastyö-
ryhmän jäsenten keskusteluja ja jäsennyksiä keskisuomalaisen oppimisklini-
kan tavoitteista, keinoista ja toteuttamismahdollisuuksista.  
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4 KARTOITUS OLEMASSA OLEVASTA 
SOSIAALIALAN OPETUS- JA 
TUTKIMUSKLINIKKATOIMINNASTA 

Tässä luvussa esitellään malleja jo olemassa olevasta opetusklinikkatoimin-
nasta Suomessa, lähinnä Turun moniammatillisesta klinikasta sekä Helsin-
gin Praksiksesta. Mallit liittyvät pääasiallisesti yliopistollisen käytännön ope-
tuksen kehittämismalleihin, mutta luvussa on kuvattu myös ammattikorkea-
koulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan malleja lyhyesti Sosiaalialan kor-
keakoulutuksen suunta -työryhmän raportin (2007) pohjalta.  

4.1 Turun yliopiston moniammatillinen klinikka 
Turun moniammatillisen opetus- ja tutkimusklinikan tavoitteena on luoda 
aitoon asiakastyöhön perustuva oppimis- ja opetusympäristö, jossa opitaan 
sosiaalisen tilannearvion ja moniammatillisen tiimityön perusteet sekä asia-
kastyön vuorovaikutustaidot. Klinikka keskittyy lasten, nuorten, aikuisten ja 
perheiden tutkimukseen, neuvontaan ja kuntoutukseen. Tavoitteena on 
luoda konteksti, missä yliopiston opiskelijat voivat yhdessä opiskella amma-
tillisia taitoja. Tavoitteena on monitieteisyyden ja moniammatillisuuden 
hyödyntäminen, asiakastyön opettaminen ja oppiminen todellisessa asiakas-
suhteessa sekä antaa opiskelijalle kokemus moniammatillisessa työryhmässä 
työskentelystä. (Lehtonen 2009.) 

Toimintaan, joka on ollut käynnissä vuodesta 1998 lähtien, osallistuu sosiaa-
lityön, psykologian ja logopedian pääaineopiskelijoita. Opetuksesta vastaa 
psykologian laitoksen klinikkaprofessori ja sosiaalipolitiikan laitoksen sosi-
aalityön klinikkalehtori sekä laitosten opettajat ja tutkijat. Toiminnan kes-
keisessä roolissa on työnohjaus. Työnohjaajaopettajat ovat kokeneita asia-
kastyössä toimivia sosiaalityöntekijöitä ja psykologeja. Kentältä tulevat oh-
jaajat tuovat mukanaan käytännön työssä hankittua tietotaitoa. Asiakkaat 
tulevat klinikalle lähetekäytännöllä. (Mt.)  

Opetus- ja tutkimusklinikka tarjoaa Turun ja Varsinais-Suomen sosiaalitoi-
men ja terveydenhuollon asiakkaille tutkimuksia, joiden avulla kartoitetaan 
muun muassa asiakkaan psyykkistä ja sosiaalista selviytymistä sekä työkykyä. 
Kun asiakkaana on lapsi, selvitetään lapsen kehitykseen, koulunkäyntiin ja 
oppimiseen liittyviä ongelmia sekä perhetilanteeseen liittyviä vaikeuksia. 
Asiakkaita lähettävät opetusklinikalle muun muassa Turun kaupungin ja 
lähikuntien sosiaalitoimi, perheneuvolat ja koulutoimi. Opetuksen painopis-
te on asiakastyössä, ja siinä hyödynnetään mm. pienryhmäopetusta, teoria- 
ja tapausseminaareja, oppimispäiväkirjaa, opiskelija- ja asiakaspalautetta, 
työnohjausta ja tutkimusta. Klinikkajaksot suoritettuaan opiskelijat suoritta-
vat niin sanotun käytännön kenttäharjoittelun laitoksen hyväksymässä sosi-
aalialan toimintayksikössä. Kenttäjakso toimii väylänä työelämään. (Mt.) 
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4.2 Opetus- ja tutkimusyksikkö Praksis  
Praksis on Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Läntisellä sosiaaliasemalla 
vuonna 2005 alkanut yhteistyöhanke, jossa kumppaneina ovat Helsingin 
kaupungin sosiaaliviraston läntinen sosiaaliasema, pääkaupunkiseudun sosi-
aalialan osaamiskeskus, Heikki Waris -instituutti sekä Helsingin yliopiston 
yhteiskuntapolitiikan laitoksen sosiaalityön opetus- ja tutkimusyksikkö. 
Hankkeessa tuotetaan tietoa ja osaamista sosiaalityöstä sekä asiakastyön 
käytännön opetuksesta. Toiminnan tavoitteina on luoda sosiaalityöntekijöil-
le, sosiaalityön opiskelijoille ja opettajille uudenlainen yhteisen oppimisen 
areena, jonka toiminnassa käytännön sosiaalityö, yliopisto-opetus ja kehit-
tämistyö nivoutuvat toisiinsa sekä toteuttaa sosiaalityön käytännön ja ope-
tuksen yhdistämisestä nousevia kehittämis-, tutkimus- ja tiedontuotantopro-
sesseja. (Hinkka ym. 2009.) Praksiksen toiminnan osa-alueina ovat asiakas-
työ, asiakastyön taitojen opetus, opetus- ja tutkimusyksikkö-toimintaan liit-
tyvä kehittävä ja tutkiva sosiaalityö, sosiaalityön syventävien opintojen har-
joittelu sekä käytännön opettaja -koulutus ja koulutus- ja konsultaatiopalve-
lut. Eri osa-alueiden merkitykset hankkeen kokonaisuuden kannalta vaihte-
levat. Taulukosta 1. voi nähdä miten tärkeimpinä osa-alueina näyttäytyvät 
asiakastyö, asiakastyön taitojen opetus sekä kehittävä ja tutkiva sosiaalityö. 
Opetus toteutetaan yhteistyössä yliopiston ja sosiaaliaseman kesken. Osa-
alueiden painotukset vaihtelevat hankkeessa myös ajallisesti. (Mustonen 
2005.) 

 

Taulukko 1. Praksiksen toiminnan osa-alueiden painotukset (Mustonen 
2005).  

Opetus- ja tutkimusyksikön toi-
minnan osa-alueet 

painotus toiminnassa 

Sosiaaliaseman asiakastyö (asiakastyö 
uusien sosiaalityön asiakkaiden kanssa) 

* * * * * 

Asiakastyön taitojen opetus  * * * * * 

Kehittävä ja tutkiva sosiaalityö (opetus- 
ja tutkimusyksikkö-toiminnan ja asia-
kastyön kehittäminen ja tiedontuotan-
to, kohteena tilannearvio-osaaminen, 
dokumentointi, vuorovaikutustaidot) 

* * * * * 

Sosiaalityön syventävien opintojen har-
joittelu  

 * *   

Koulutus- ja konsultaatiotehtävät  *  

Käytännön opettaja – koulutus * 
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4.3 Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoi-
minnan malleja 

Sosiaalialan korkeakoulutuksen suunta raportissa (2007) on esitelty ammat-
tikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan malleja seuraavasti: 
”Ammattikorkeakoulut ovat muodostaneet tai integroituneet laajasti osaksi 
alueellisia tutkimus- ja kehitystoiminnan keskittymiä, joista osa on vakiintu-
neita hyvinvointialan tutkimus- ja kehitystoiminnan keskuksia esimerkiksi 
Well Life Center, osa monia toimialoja yhdistäviä toimintayksikköjä esimer-
kiksi Centria, osa monia toimialoja yhdistäviä toimintamalleja esimerkiksi 
Innomaraton-malli ja Learning by development -malli, osa pienehköjä ja 
kohdennettuja tutkimus- ja kehityskokonaisuuksia esimerkiksi Optiimi ja 
Elixiiri, osa työelämän kanssa luotuja oppimisympäristöjä ja klinikoita esi-
merkiksi Diakonia-ammattikorkeakoulussa, osa ammattikorkeakoulujen yh-
teydessä toimivia sosiaalialan osaamiskeskuksia tai sen yksiköitä, jotka miel-
letään juuri nimenomaiseksi keskukseksi esimerkiksi Seinäjoen ammattikor-
keakoulu tai Oulun seudun ammattikorkeakoulu, osa ohjelmapohjaisia stra-
tegioita esimerkiksi Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ja Turun ammatti-
korkeakoulu sekä osa vireillä olevia kansallisia tai kansainvälisiä hankkeita.  

Ammattikorkeakoulujen malleissa tyypillistä on, että niissä on yhdistetty 
sosiaali- ja terveydenhoitoalat hyvinvointialan tutkimus- ja kehittämismal-
leiksi esimerkkinä Optiimi, joka on osa Lahden ammattikorkeakoulun sosi-
aali- ja terveysalan laitosta. Se sisältää mm. hoitotyön ja sosiaalialan palvelu-
ja, projekteja ja hankkeita ohjattuina opiskelijatöinä. Optiimissa toteutetaan 
opetussuunnitelmaan perustuvia ja työelämälähtöisiä hankkeita, joissa opis-
kelijat kohtaavat eri-ikäisiä asiakkaita. Opiskelijat osallistuvat projektien ja 
hankkeiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.” (Sosiaalialan kor-
keakoulutuksen suunta 2007, 86–88.) 

4.4 Muita opetus- ja tutkimusklinikkatoimintaan liittyviä 
hankkeita 

Vuosina 2008–2011 on meneillään valtakunnallinen ”Sosiaalityön koulutuk-
sen työelämälähtöisyys” -hanke, jota koordinoi Lapin yliopisto. Hanke on 
saanut rahoitusta Manner-Suomen ESR-ohjelman valtakunnallisesta osiosta; 
työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, ja innovaatio- ja palvelujär-
jestelmien kehittäminen toimintalinjasta. Hankkeessa ovat mukana Sosnet 
verkostoon kuuluvat kuusi yliopistoa; Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Lappi, 
Tampere ja Turku sekä Kokkolan ja Porin toimintayksiköt. Hankkeen ta-
voitteena on sosiaalityön käytännön opetuksen mallintaminen ja vakiinnut-
taminen. Mallintamisella etsitään vastaavanlaista valtakunnallista käytännön 
opetuksen rakennetta mm. luokanopettaja-koulutuksen tavoin. Mallintami-
sessa huomioidaan alueelliset ja paikalliset lähtökohdat ja tarpeet. Hanke 
sisältää ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välisen yhteistyön kehittämi-



17 

sen, työelämäsuhteiden tiivistämisen sekä osaamiskeskusten roolin selvittä-
misen käytännön opetuksen ja työelämän välittävinä rakenteina. Hankkeen 
tehtävä on opetuksen, tutkimuksen ja käytännön integroiminen sekä jatku-
van täydennyskoulutuksen kehittäminen käytännön opettajille / työelämä-
ohjaajille. (Sosiaalityön koulutuksen työelämälähtöisyys (ESR) -hankkeen 
ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja 2.9.2009.) 

Valtakunnallinen hanke on selvittelemässä suhdettaan olemassa oleviin käy-
tännön opetuksen pilottihankkeisiin, joita on käynnissä mm. Lapissa, Kok-
kolassa ja Jyväskylässä. Osa piloteista tekee tiivistä yhteistyötä valtakunnalli-
sen Kaste -hankkeen kanssa tai osana sitä. (Mt.)  

Kokkolassa on elokuusta 2009 lähtien toiminut Keski-Pohjanmaan sosiaa-
lialan opetus- ja tutkimusklinikka, joka on verkostomainen yhteistyöorgani-
saatio, ja joka toiminnallaan kehittää sosiaalialan koulutus-, tutkimus- ja ke-
hittämistoiminnan välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä alueella, lisää sosiaa-
lialaa koskevaa tietoisuutta ja ymmärrystä, ammatillista osaamista sekä alan 
arvostusta, kehittää keskipohjalaista sosiaalialaa ja sitä kautta laajemmin alu-
een sekä siellä asuvien ihmisten hyvinvointia. Projektitiimi koostuu Keski-
Pohjanmaan Kasteen (Lastensuojelun ja perhetyön kehittäminen Keski-
Pohjanmaalla) työntekijöistä (kehittäjäkoordinaattori, kehittäjä-tutkija sosi-
aalityöntekijät) sekä oppilaitosten käytännön opetuksesta vastaavat opetta-
jista, joiden tehtävänä on klinikan käytännön työn koordinointi ja klinikka-
toiminnan osalta ohjausryhmän ja kehittäjätiimien toiminnan koordinointi. 
(Ahonen 2009; Lastensuojelun ja perhetyön kehittäminen Keski-
Pohjanmaalla -hankkeen ohjausryhmän kokouksen diasarja 1.9.2009.)  

Lapin yliopiston sosiaalityön koulutuksessa on elokuussa 2009 perustettu 
käytännön opetuksen kehittämispilotti, jossa suunnitellaan mm. sosiaalityön 
opiskelijoiden käytännön opetuksen haja-asutusmallia alueen kuntien kanssa 
(Kvist 2009). 

4.5 Paikallisia malleja  
Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella on toiminut vuodesta 1995 
Psykoterapian opetus ja tutkimusklinikka. Yhtenä tavoitteena tällä klinikalla 
on ollut tarjota perustutkintovaiheen opiskelijoille psykoterapiataitojen op-
pimisympäristö. Klinikka tarjoaa maksullisia psykoterapiapalveluja ja perus-
tutkintovaiheen opiskelijat ovat osallistuneet asiakastoimintaan ohjatusti 
osana omia opintojaan. Yhteistyökumppaneina klinikalla on ollut mm. Krii-
sikeskus Mobile ja Keski-Suomen keskussairaalan yleissairaalapsykiatria. 
Jyväskylän kaupunki on myös ostanut klinikan palveluja ostopalvelusopi-
muksella. (Holma 2009.) 
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4.6 Yhteenvetoa 
Sosiaali- ja hyvinvointialoilla on Suomessa erilaisia opetus- ja tutkimuskli-
nikkamalleja, mutta niiden yhteinen nimittäjä näyttää selvityksen mukaan 
olevan pääasiassa vaihtoehtoisesti joko yliopisto-opiskelijoiden (mm. sosiaa-
lityön tai psykologian oppiaineen) tai ammattikorkeakouluopiskelijoiden 
(mm. sosionomi (amk) tai laajemmin hyvinvointialan opiskelijoiden) käy-
tännön opetuksen kehittäminen. Yliopiston sekä ammattikorkeakoulun 
opiskelijoiden yhteisiä käytännön opetuksen kehittämiseen tähtääviä ope-
tusklinikkamalleja ei ole raportoitu valtakunnallisesti. Keski-Suomessa ta-
voitteena on sellaisen moniammatillisen sosiaalialan oppimisklinikkamallin 
rakentaminen, jossa lähtökohtana on tiivis yhteistyö yliopiston sisällä eri 
oppiaineissa (mm. sosiaalityö ja psykologia) sekä ammattikorkeakoulun hy-
vinvointiyksikön sosionomi-opiskelijoiden ja opettajien kesken. Lisäksi Jy-
väskylän kaupunki sekä Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ovat ak-
tiivisia toimijoita oppimisklinikkamallin rakentamisessa sekä lopullisessa 
rakenteessa (lisää mallista luku 6). Esiselvityksen perusteella voi todeta, että 
tämän tapaisesta laajasta korkeakoulujen eri oppiaineet, kuntatoimijan sekä 
osaamiskeskuksen sisältävästä yhteistyömallista ei ole olemassa tai saatavilla 
valtakunnallisesti dokumentoitua tietoa. Tämän vuoksi mallia voidaan pitää 
uudenlaisena avauksena sosiaalialan opetus-, kehittämis- ja tutkimuskentällä. 
Keskisuomalaisessa mallissa yhdistyy moniammatillisuus monella tavalla: 
Moniammatillisuus suhteessa yliopisto-opiskelijoiden (sosiaalityö ja psyko-
logia) välillä sekä moniammatillisuus suhteessa ammattikorkeakoulun ja yli-
opisto-opiskelijoiden välillä. Moniammatillisuus toteutuu samalla myös työ-
elämän edustajien kesken kun käytännön sosiaalityöntekijät, palveluohjaajat 
ja psykologit toimivat tiiviissä yhteistyössä. Sama moniammatillisuuden ra-
kenne ja sen hyödyntäminen syntyy vastaavasti oppilaitosten opettajien vä-
lille. Rakenne mahdollistaa moniammatillisen ja -toimijaisen yhteiskehittä-
misen sosiaalialan ja psykososiaalisen työn palvelujen kehittämisen, tutki-
muksen ja opettamisen näkökulmista.  
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5 SELVITYS SOSIAALIALAN 
OPPIMISKLINIKAN TARPEESTA JA 
KÄYTÄNNÖN OPETUKSEN 
KEHITTÄMISESTÄ KESKI-SUOMESSA 

Tässä luvussa käydään läpi lyhyesti yleisiä perusteluja sosiaalialan oppimis-
klinikkatoiminnan tarpeista sekä esitellään paikallisten oppilaitosten jo ole-
massa olevaa käytännön opetusta sekä opiskelijoiden palautetta niistä. Lu-
vussa nostetaan esiin myös esiselvityksen aikana kerättyjä paikallisia koke-
muksia oppilaitosten käytännön harjoittelun kehittämisestä ja oppimiskli-
nikkatoiminnan haasteista oppilaitosten opettajien sekä työelämän edustaji-
en näkökulmista. 

5.1 Yleiset perustelut sosiaalialan oppimisklinikkatoimin-
nan tarpeesta 

Keski-Suomen sosiaalialan oppimisklinikan on nähty olevan yksi vastaus 
paikallisen sosiaalialan kehittämistarpeeseen. Esiselvityksellä ja varsinaisella 
oppimisklinikan toiminnalla haetaan ratkaisuja mm. seuraaviin sosiaalialaa 
määrittäviin sekä olemassa oleviin että tulevaisuuden haasteisiin, kuten sosi-
aalialan työvoimapulaan sekä ammatti- ja tehtävärakenteen selkeyttämiseen 
sosiaalialalla.    

5.1.1 Sosiaalialan työvoimapulan lievittäminen Keski-
Suomessa 
Kuntatyönantajan (2008) selvityksessä todetaan sosiaalityöntekijöiden va-
jeen olevan Suomessa noin 12 % ja sosiaaliohjaajien 9,3 %. Samalla kunta-
alalta eläkkeelle siirtyvien sosiaalityöntekijöiden määrä on Keski-Suomessa 
kohtuullisen korkea, sillä yhteensä 45,7 prosenttia vuonna 2003 kunta-alalla 
työskennelleistä sosiaalityöntekijöistä tulee eläköitymään vuoteen 2020 
mennessä (Talvensola 2008, 11–13). Sosiaalityöntekijöiden osalta kyse on 
kelpoisuuslainsäädännön mukaisten pätevien työntekijöiden työvoimapulan 
ratkaisemisesta. Keski-Suomessa on akuuttia tarvetta erityisesti pätevistä 
sosiaalityöntekijöistä jo olemassa oleviin sosiaalityöntekijöiden virkoihin. 
Sosionomien osalta kyse on työelämän näkökulmasta sisällöllisen osaamisen 
(palveluohjaus) suuren tarpeen oikein kohdentamisesta ja rakentumisesta 
työelämän rakenteisiin. Keski-Suomessa kunnallisen sosiaalitoimiston ai-
kuissosiaalityön osalta on nähtävissä suuri tarve sosionomien (amk) palve-
luohjaustyölle, mutta olemassa olevat kuntien ammatti- ja tehtävärakenteet 
eivät mahdollista sosionomien osaamisen ja resurssien käyttöä suhteessa 
mm. aikuisasiakkaiden tarpeeseen. (Närhi ym. 2009.)   
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Paikallisen oppimisklinikkatoiminnan avulla olisi mahdollista turvata sosiaa-
lialan osaamista ja asiantuntemusta Keski-Suomessa. Tällöin myös keski-
suomalaisen sosiaalialan ammatillisen henkilöstön ammatti- ja tehtäväraken-
teen on mahdollista kehittyä koulutusta ja osaamista vastaavaksi. 

Sosiaalialan koulutuksessa työelämäyhteyksillä on ratkaisevan tärkeä merki-
tys. Alalla on suuri tarve tuottaa entistä osaavampia sosiaalialan opiskelijoita 
työmarkkinoille jo opiskeluvaiheessa sekä samalla kehittää työelämässä ole-
vien sosiaalialan asiantuntijoiden valmiuksia työskennellä uusissa nykypäi-
vän työelämän haasteissa sekä palvelu- ja oppimisrakenteissa asiakaslähtöi-
sesti. Jos keskisuomalaisessa sosiaalialan yhteistyössä eri toimijoiden kesken 
ei jo opiskeluaikana kehitetä uusia työtapoja ja luoda hyviä työelämäyhteyk-
siä, sosiaalialan työvoima voi karata entistä useammin muualle Suomeen – 
lähinnä pääkaupunkiseudulle. 

5.1.2 Ammatti- ja tehtävärakenteen kehittäminen ja sel-
kiyttäminen sosiaalialalla  
Sosiaalityöntekijän ja sosionomin (amk) yhteistyötä ja työnjakoa kehittämäl-
lä voidaan vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin sekä turvata työvoiman 
saantia ja pysyvyyttä. STM:n tehtävärakennesuosituksen (2007) mukaan 
moniammatillinen työskentely sosiaalialalla on perustuttava koulutukseen ja 
osaamiseen. Närhen ym. (2009) tutkimusten pohjalta mm. Keski-Suomen 
maakunnan sosiaalitoimistojen aikuissosiaalityön ammatti- ja tehtäväraken-
ne ei useimmissa kunnissa perustu suosituksen mukaiseen jakoon. 

Oppimisklinikkatoiminta ja malli sosiaalialan opetuksen, kehittämisen, tut-
kimuksen ja käytännön työelämän systemaattisesta yhteistyöstä eri toimijoi-
den kesken on samalla myös uusi tapa oppia työssä ja kehittää omaa työtään 
(esim. työelämän ja opetuksen vastavuoroisuus; työelämä osaksi opetusta ja 
opetus osaksi käytännön työelämän kehittämistä sekä ns. jatkuvan täyden-
nyskoulutuksen idea). Toimintamalli on opiskelijoille uusi tapa oppia sosiaa-
lialan työtä integroitumalla sosiaalialan käytäntöihin intensiivisesti jo koulu-
tusvaiheessa. Samalla se on käytännön työntekijöille uusi tapa kehittyä am-
matissaan joka potentiaalisesti myös lisää työssä viihtyvyyttä ja pysyvyyttä 
sekä nostaa kunnallisen sosiaalialan ja palvelujen profiilia toisaalta laaduk-
kaana työnantajana sekä samalla myös laadukkaiden sosiaalipalvelujen tarjo-
ajana. (vrt. Hinkka ym. 2009.) Tämä on mahdollista toteuttaa oppimiskli-
nikkamallissa ottamalla mukaan kehittämistyöhön käytännön työntekijöiden 
ja ammattiin valmistuvien opiskelijoiden lisäksi sosiaalityön ja psykososiaa-
listen palvelujen aitoja asiakkaita. 
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5.2 Paikallisten oppilaitosten nykyinen käytännön opetus 
Jyväskylän yliopiston sosiaalityön oppiaineen käytännön opetus koostuu 
kolmesta opintojaksosta, joihin sisältyy harjoittelua julkisen, kolmannen ja 
yksityisen sektorin palveluissa (Hänninen 2009). 

Käytännöt I (6 op) -opintojakso koostuu luentoseminaarista, raportista, kir-
jallisuudesta ja harjoittelusta. Kenttäjaksolla opiskelijat tutustuvat sosiaali-
työn toimipisteisiin, laitoksiin järjestöihin ja näiden kautta kohdattaviin sosi-
aalisiin ongelmiin. Opintojakson voi suorittaa myös tekemällä vapaaehtois-
työtä. (Mt.) 

Käytännöt II (10 op) -opintojakson tavoitteena on yhtäältä kohentaa val-
miuksia toimia sosiaalityön ammatissa, erityisesti asiakastyössä, toisaalta eri-
tellä ja käsitteellistää käytännön opetuksen kautta avautuvaa sosiaalityön 
todellisuutta. Jakso koostuu harjoituksista, raportista ja 40 työpäivää käsittä-
västä harjoittelusta sosiaalityön eri sektoreilla Jyväskylän alueella, Keski-
Suomessa, muualla Suomessa tai ulkomailla. (Mt.) 

Projektien hallinta ja johtaminen (8 op) -opintojakson tavoitteena on syven-
tää projektityöskentelyn taitoja sosiaali- ja terveydenhuollossa ja alan tutki-
muksen ja kehittämisen organisaatioissa. Opintojaksolla painotetaan erityi-
sesti projektihallinnan ja johtamisen ulottuvuuksia sekä arvioinnin osuutta 
prosessissa. Projektiopinnot koostuvat ohjausseminaarista ja osallistumises-
ta käytännössä sosiaali- ja terveydenhuollon alan tutkimus- ja/tai kehittä-
misprojektiin. Projektiopintojen ohjausseminaarissa perehdytään projekti-
johtamisen perusteisiin, projektihallinnan menetelmiin sekä kansallisiin ja 
EU:n sosiaali- ja terveydenhuollon ohjelmiin sekä rahoitusjärjestelmiin ja 
projektien arviointiin liittyviin periaatteisiin ja menetelmiin. Projektiopinnot 
kestävät kahden lukukauden ajan ja työskentely tapahtuu pienryhmissä yh-
dessä sosiaalialan kehittämisorganisaatioiden kanssa. (Mt.) 

Lisäksi sosiaalityön opintoihin on mahdollista sisällyttää ylimääräisinä opin-
toina kaksi (6 op), kolme (8 op) tai neljä (10 op) kuukautta kestävä raportoi-
tu työharjoittelu, josta yhteiskuntatieteiden filosofian laitos maksaa harjoit-
telutukea. Sosiaalityöllä on yksi tuetun harjoittelun kiintiöpaikka. (Mt.) 

Jyväskylän yliopiston psykologian opintoihin kuuluu pakollinen viiden kuu-
kauden ohjattu harjoittelu ns. syventävissä opinnoissa. Jyväskylän kaupun-
gin psykososiaalisen palvelujen yksiköissä on jo vuosien ajan ollut viidestä 
seitsemään psykologian opiskelijaa joka vuosi. Kokemukset ovat olleet 
myönteisiä molemmilla osapuolilla ja yhteistyötä jatketaan. (Holma 2009.)  

Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosionomi-koulutus sisältää sekä teo-
riaopintoja että käytännön opiskelua. Koulutusohjelmaan kuuluu projekti-
muotoista opiskelua sekä erillisiä projektiopintoja. Käytännön opetus sisäl-
tää sekä asiakastyön että johtamisen opiskelua opiskelijan valitseman suun-
tautumisvaihtoehdon mukaan. Varhaiskasvatuksen suuntautumisvaihtoehto 
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on toteuttanut tiivistä koulutuksellista ja käytännön opetuksen yhteistyötä 
lastensuojelun perhetyön kanssa ja sosiokulttuurisen työn suuntautumis-
vaihtoehto puolestaan on usean vuoden ajan tehnyt yhteistyötä aikuissosiaa-
lityön sekä palveluohjauksen kanssa. Yhteistyössä on rakentunut vuosien 
varrella toimivia käytäntöjä ja pienimuotoisia projekteja ja kehittämishank-
keita sekä opinnäytetöitä. Sosiokulttuurisen työn opinnoissa on perusturvan 
ja sosiaaliohjauksen opintoja 5 op sekä sosiaalilainsäädännön ja palveluoh-
jauksen syventäviä opintoja 5 op. Näiden teoriaopintojen lisäksi suuntau-
tumisvaihtoehdossa on psykososiaalista ja sosiaaliohjauksellista asiakastyön 
harjoittelua (2 kpl 8 op:n kokonaisuutta) sekä 7 op lähijohtamisen harjoitte-
lua, joiden yhteyteen on mahdollista rakentaa toimivia yhteisoppimisen 
areenoita. (Suomi 2010.) 

5.3 Opiskelijoiden näkemyksiä käytännön opetuksesta 
Jyväskylän yliopiston sosiaalityön opiskelijat pitävät käytännön opetusta 
välttämättömänä sosiaalityön ammattiin ja työelämään tutustumisen ja am-
matillisten valmiuksien kehittymisen kannalta. Osa opiskelijoista on sitä 
mieltä, että käytännön opetuksen osuutta tulisi lisätä, erityisesti hallinnon ja 
johtamisen harjoittelua. Opiskelijapalautteen perusteella käytännön opetus 
antaa melko hyvät perusvalmiudet kehittää osaamista työelämässä. (vrt. 
Murto ym. 2004, 60–62). Valtaosa opiskelijoista on tyytyväisiä saamaansa 
ohjaukseen. Ohjauksessa on eniten puutteita isojen paikkakuntien sosiaa-
liasemien sosiaalityössä, mitä selittää sosiaalityöntekijöiden työpaineiden 
ohella ohjaajakoulutuksen riittämättömyys. Erityisesti opintojen alkuvai-
heessa ongelmana käytännön opetuksessa on teoriatiedon integroiminen 
käytännön työhön. Opintojen loppuvaiheessa yhteyksien löytäminen on 
helpompaa, jolloin myös alkuvaiheen teoriakielteisyys väistyy. Yhtenä on-
gelmana käytännön opetuksen kehittämisessä voi pitää yhtäältä sitä, että 
harjoittelutuen maksaminen on satunnaista ja harjoittelupaikkojen vastuulla, 
toisaalta sitä ettei yliopisto pysty maksamaan ohjaajille edes kohtuullista oh-
jauspalkkiota.(Hänninen 2009.) 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat ovat suorittaneet 
käytännön opiskelua asiakastyön osalta sosiaaliasemien palveluohjauksessa 
ja lastensuojelun perhetyössä sekä lähijohtamisen opintoja mm. kotihoidos-
sa ja aikuissosiaalityössä Kokemukset ovat pääosin myönteisiä. Sosiaalityön 
arkea koskeva ohjauspalaute liittyy lähinnä sosiaalityön hektisyyteen ja so-
sionomin ammatillisen paikan löytymisen haasteisiin. Konkreettista asiakas-
työtä koskeva rinnakkainen työtapa (mm. dialoginen parityöskentely) ja eri 
ammattilaisten yhteistyö toisi arvokasta lisätietoa siitä, miten sosiaalialan 
erilaista osaamista olisi mahdollista kehittää ja organisoida sosiaaliasemilla. 
(Suomi 2010.) 
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5.4 Sosiaalialan muiden toimijoiden näkemyksiä käytän-
nön opetuksesta ja oppimisklinikkatoiminnan kehittä-
misestä 

Esiselvityksessä kartoitettiin sosiaalialan eri toimijoiden näkemyksiä paikal-
listen oppilaitosten käytännön opetuksesta sekä käsityksiä sosiaalialan op-
pimisklinikan tarpeesta ja kehittämisen sisällöistä neljässä tilaisuudessa elo-
syyskuun 2009 aikana. Tarvetta ja sisältöjä kartoitettiin seuraavilta toimijoil-
ta: Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja perhepalvelujen johtoryhmän jäsenet, 
johtavat sosiaalityöntekijät sekä käytännön ohjaajat, Jyväskylän yliopiston 
sosiaalityön yksikön sekä psykologian laitoksen edustajat, Jyväskylän am-
mattikorkeakoulun terveyden ja hyvinvoinnin alan opettajat sekä Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen Jyväskylän toimipisteen edustaja. Asiaa esiteltiin 
myös Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Koske) koordinoimas-
sa koulutusyhteistyöryhmässä sekä Kosken hallituksen kokouksessa, jossa 
paikalla oli niin järjestöjen, oppilaitosten kuin kuntien edustajia.     

Keskustelutilaisuuksissa kävi vahvasti ilmi, että jo olemassa olevia käytän-
nön opetuksen malleja tulee kehittää edelleen. Työelämän edustajat esittivät, 
että mm. Jyväskylän yliopiston sosiaalityön ns. ”kakkosharjoittelu”, asiakas-
työn käytännön opetusjakso, on toiminut hyvin. Harjoitteluajan koettiin 
olevan tarpeeksi pitkä ja opiskelijat voivat toimia työntekijöiden sijaisina. 
Jatkossakin toivotaan, että käytännön opetus ei olisi pikaista pyrähtelyä toi-
mipisteestä toiseen vaan opiskelijoilla olisi edelleen mahdollisuus keskittyä 
tietyn toimipisteen työhön pitempiaikaisesti. Hyviä kokemuksia kaupungin 
aikuissosiaalityön käytännön opetuksesta on kesältä 2009, jolloin opiskeli-
joiden yhteinen orientaatiovaihe oli tavallista pidempi (2 kuukautta; touko-
kuu–kesäkuu), jonka jälkeen alkoi reilun kuukauden pituinen sijaisuus, jossa 
opiskelija otti asiakkaita vastaan itsenäisesti. Pitkä orientaatiovaihe koettiin 
toimivana sekä opiskelijoiden että työntekijöiden näkökulmista ja opiskelijat 
olivat mielestään valmiimpia asiakastilanteisiin. Toivottiin, että klinikkatyös-
kentelyn rinnalla jatkuisi myös pitkäjaksoinen käytännön opetus eri toimi-
pisteissä, jolloin opiskelija pystyy kiinnittymään asiakastyön ohessa myös 
työyhteisöön. Positiivisena asiana nähtiin opiskelijoiden mukanaan tuomat 
uudet työskentelymallit ja olemassa olevien käytäntöjen kyseenalaistaminen, 
joka voi parhaimmillaan johtaa koko työyhteisön oppimiseen. Sosiono-
miopiskelijoiden työelämälähtöisyys -orientaatio on käytännön työntekijöi-
den mukaan positiivista, koska esim. lopputyöt ja muut opintojaksot on 
usein mahdollista nivoa käytännön kehittämistyöhön. Jyväskylän yliopiston 
sosiaalityön yksikön projektiopinnot mainittiin erittäin toimivana ja hyvänä 
yhteistyön mallina yliopiston ja työelämän välillä. Tätä haluttiin kehittää 
myös jatkossa.   
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5.4.1 Oppimisklinikkatoiminnan kehittämisen haasteet 
Oppimisklinikkatoiminnan kehittämisen haasteet osoittautuivat keskustelu-
tilaisuuksissa hyvin moninaisiksi. Kehittämisen haasteiden nähtiin liittyvän 
mm. ilmassa olevien hallinnollisten rakenteiden (esim. sosiaalialan osaamis-
keskusten ja ns. kehittämisyksiköiden) linjauksiin tulevaisuudessa. Nähtiin, 
että ylipäänsä sosiaalialan opetuksen, tutkimuksen ja kehittämisen rakenteet 
ovat muutoksessa hallinnollisten ja rakenteellisten ratkaisujen puuttumisen 
vuoksi. Nostettiin esiin, että muun muassa se miten oppimisklinikkatoimin-
ta tulee näkymään esim. tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon hallintolais-
sa, tulee voimakkaasti vaikuttamaan oppimisklinikkatoiminnan organisoi-
tumiseen ja mallin rakentumiseen jatkossa. 

Työelämän edustajien mukaan käytännön opetuksen haasteisiin liittyy myös 
käytännön opetuksen ohjaamiseen vaadittava aika, ts. haasteena on työnte-
kijä- ja aikaresurssit käytännön opetuksen laadukkaaseen toteuttamiseen. 
Samalla nostettiin keskusteluun se, kuinka paljon yksi sosiaalitoimisto voi 
ottaa opiskelijoita käytännön jaksoille. Työelämän edustajat toivoivat oppi-
misklinikan tuovan keskitettyä koordinointia opiskelijoiden rekrytointiin.  

Keskusteluissa nähtiin myös, että paikallisen oppimisklinikkatoimintaan liit-
tyvä kehittämistyön kokonaisuus ja tarkastellut teemat on linjattava ja suun-
niteltava huolellisesti, ettei kokonaisuus hajoa liian laveaksi, jolloin uhkana 
on että malli ei hyödytä ketään. Keskustelijatahot näkivät melko yksimieli-
sesti, että oppimisklinikkatoiminta on aloitettava suhteellisen suppealla toi-
mijaverkostolla ja -määrillä. Myös kokeiluvaiheen oppimis-, kehittämis- ja 
tutkimusnäkökulmat on rajattava tarkasti. Eräänä ehdotuksena nostettiin 
esiin psykososiaalisen työn opettaminen, kehittäminen ja tutkiminen yleise-
nä oppimisklinikkatoiminnan teemana. Erilaisten sosiaalialan menetelmien 
käyttäminen ja kehittäminen (mm. psykososiaalinen työ, tilannearviotyös-
kentely ja moniammatillinen verkostotyö ym.) voisi näin olla oppimisklini-
kan ydintoimintaa. Keskusteluissa todettiin, että vasta kokeiluvaiheen ko-
kemusten ja arvioinnin avulla oppimisklinikkatoimintaa ja osallistujatahoja 
on mahdollista laajentaa arvioinnissa nousevien tarpeiden mukaisesti.   

Eri toimijat toivat myös esiin, että kaikkien yhteistyökumppaneiden, erityi-
sesti käytännön opettajien, sitoutuminen pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja 
oppimisklinikan kokonaisuuteen nähtiin hyvin tärkeänä mutta haasteellisena 
kysymyksenä. Molemmat toiminnassa mukana olevat oppilaitokset koulut-
tavat sosiaalialan käytännön työelämän osaajia. Tämän vuoksi haluttiin, että 
oppimisklinikkatoiminnassa tulisi pohtia tarkkaan mikä voisi olla optimaali-
sin tapa/tavat, jolla käytännön työelämän vahva osaaminen pystyttäisin ni-
vomaan oppimisklinikan toimintaan. Eräänä uutena mallina opiskelijoiden 
työyhteisöihin kiinnittymisen syventämiseksi ehdotettiinkin oppimisklinik-
katoiminnan hyödyntävän sosiaalialan erilaisia oppisopimuskoulutuksia.   
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Keskustelutilaisuuksissa ei käyty paljonkaan keskustelua Keski-Suomen so-
siaalialan oppimisklinikan konkreettisesta mallista tai rakenteista vaan kes-
kusteltiin oppimisklinikkaan liittyvistä asioista yleisellä tasolla. Pohdittiin 
mm. miten korkeakoulupedagoginen ulottuvuus voisi näkyä klinikkatoi-
minnassa. Voisiko esimerkiksi aikuiskasvatuksen opiskelijoita hyödyntää 
oppimisklinikkatoiminnan oppimisen ulottuvuuden tutkijoina ja jäsentäjinä? 
Joissain keskustelutilaisuuksissa oppimisklinikkatoiminta haluttiin nähdä 
laaja-alaisena oppimisen ympäristön ratkaisuna ja toimintamallina, jossa op-
pimista voisi integroida eri tahoille, kyseessä olisi siis laaja-alainen malli pi-
kemminkin kuin spesifi sosiaalialan malli.  

Vaikka toisaalta todettiin oppimisklinikan fyysisten tilojen tärkeys mm. asia-
kastaitojen oppimispaikkana, samalla kritisoitiin fyysiseen tilaan ripustautu-
mista. Haluttiin, että oppimisklinikkatoiminta menisi sinne missä asiakkaat-
kin ovat. Toiminnan tulisi tapahtua toimivassa ympäristössä, lähellä asiakas-
ta. Näin toiminta voisi säilyttää innovatiivisuutensa. Vaikka asiakaslähtöi-
syydestä ja -keskeisyydestä on puhuttu sosiaalialalla jo kauan, tuotiin kaikis-
sa keskustelutapaamisissa esiin, että oppimisklinikkatoiminnan keskiössä 
tulisi olla asiakas. Toiminnan tulisi saattaa asiakas mukaan yhteiseen oppi-
mis-, kehittämis- ja tutkimustoimintaan (esim. asiakasvertaisryhmät).  

Kehittämistarpeena nostettiin esiin moniammatillisen työskentelyn syven-
täminen oppimisklinikkatoiminnassa. Nähtiin myös, että oppimisklinikan 
yhtenä tärkeänä tehtävänä voisi olla käytännön opetuksen ja käytäntötutki-
muksen (esim. amk-opiskelijoiden lopputyöt, JY:n projektiopinnot, opin-
näytetyöt jne.) koordinointi keskitetysti, mikä puuttuu tällä hetkellä Keski-
Suomesta. Tässä tehtävässä voisi hyödyntää mm. Husson (2004) jo olemas-
sa olevaa mallia sosiaalialan soveltavan tutkimuksen rakenteesta.  

5.5 Yhteenvetoa 
 
Kaiken kaikkiaan kaikissa järjestetyissä keskustelutapaamisissa kävi ilmi, että 
suunniteltua oppimisklinikkaa, vaikka mallia ei haluttukaan määritellä kovin 
tarkkaan, pidettiin hyvin tärkeänä ja jo kauan odotettuna yhteistyön mallina, 
jolle tuotiin esiin paljon erilaisia taustaorganisaatiosta riippuvia odotuksia. 
Jyväskylän yliopiston sosiaalityön yksikön intressit liittyivät erityisesti sosiaa-
lityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimustyön kehittämiseen. Jyväskylän am-
mattikorkeakoulun odotukset olivat laajemmat sisältäen vammaispalvelun, 
varhaiskasvatuksen, ja laajemmin hyvinvointialan opetus- ja kehittämistyön 
oppimisklinikkamallissa. Työelämän edustajien intressit paikantuivat konk-
reettisiin odotuksiin käytännön opetuksen paremmasta ja systemaattisem-
masta organisoinnista sekä opiskelijoiden toisaalta kriittisen tarkastelun ja 
toisaalta työelämälähtöisyyden hyödyntämisestä oman työnsä kehittämises-
sä. Tätä työtä nähtiin tukevan opiskelijoiden erilaiset työelämälähtöiset 
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opinnäytetyöt sekä mm. projektiopinnot. Taustalla oli myös odotus koulu-
tettujen opiskelijoiden rekrytoitumisesta ja sitoutumisesta opintojen jälkeen 
työelämän organisaatioihin.      
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6 ESITYS KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN 
OPPIMISKLINIKKATOIMINNAN 
KOKEILUVAIHEEN TOTEUTUKSEN 
MALLISTA 

Esiselvityksen perusteella voi todeta, että Keski-Suomen maakunnassa on 
tarve luoda toimiva sosiaalialan oppimisen ja kehittämisen malli, joka mah-
dollistaa asiantuntijavaihdon, työssä oppimisen, kustannustehokkaan työ-
elämän osaamisen yhteiskehittämisen sekä tavan jolla sosiaalialan työ vah-
vistaa palvelujen laatua sekä vetovoimaisuutta.  

Esiselvityksen pohjalta sekä yhteistyössä hankkeen ohjausryhmän ja ns. työ-
rukkastyöryhmän toimijoiden kanssa esitetään oppimisklinikan kokeiluvai-
heeseen seuraavanlaista Keski-Suomen sosiaalialan oppimisklinikkamallia.  

6.1 Sosiaalialan moniammatillinen oppimis- ja kehittä-
misareena -mallin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset 

Projektin tavoitteena on luoda moniammatillinen sosiaalialan oppimisen ja 
kehittämisen areena, joka kokoaa yhteen sosiaalialan koulutuksen, tutki-
muksen ja työelämän toimijat. Areenan tehtävänä on toimia korkeatasoisena 
osaamisen, kehittämisen ja innovaatioiden työelämäympäristönä, jossa kehi-
tetään sosiaalialan asiakastyön menetelmiä ja käytäntöjä. Hankkeen tarkoi-
tuksena on vahvistaa sosiaaliasemien sosiaalityön ja palveluohjauksen sekä 
psykososiaalisten palvelujen kehittämistä. 

Kokeiluvaiheen tuloksena: 

1. On rakennettu uudenlainen sosiaalialan oppimis- ja kehittämisareena 
pysyvänä maakunnallisena yhteispalveluna 

2. On luotu uusia sosiaalialan asiakastyön innovaatioita (mm. moniam-
matillinen asiakkaan tilannearviointi ja dokumentointi, moniammatil-
linen verkosto- ja psykososiaalinen työ) 

3. Toimijoiden yhteistyö, asiantuntijuus ja ammatillinen työnjako on 
suunnitelmallista ja tehokasta 

4. Mallia voidaan soveltaa muissa sosiaalialan toimintaympäristöissä ja 
hyvinvointialalla 

 
Projektin vaikutukset: 

1. Areenan avulla tuotetaan laadukkaampia sosiaalialan palveluja ja in-
tegroidaan koulutusta osaksi työelämää 

2. Varmistetaan sosiaalialan työvoiman saatavuuden turvaaminen ja 
osaamisen kehittyminen luomalla sosiaalialan toimijoiden yhteiskehit-
tämisen, systemaattisen asiantuntijavaihdon ja vertaistuen malli 
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3. Sosiaalialan työn profiloituminen lisääntyy ja alan vetovoimaisuus 
kasvaa hankkeen mahdollistamien uusien sosiaalialan palveluiden ke-
hittämis- ja tuottamistapojen avulla. 

 

6.2 Oppimisklinikan kokeiluvaiheen toimijat ja 
hallinnolliset kysymykset  

Oppimisklinikka perustuu kokeiluvaiheessa Jyväskylän kaupungin sosiaali- 
ja perhepalveluiden, Jyväskylän yliopiston sosiaalityön yksikön ja psykologi-
an laitoksen, Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön ja Keski-
Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen väliseen yhteistyöhön ja sopimuk-
seen. Klinikkatoimintaan voidaan ottaa jatkossa myös muitakin kumppanei-
ta Keski-Suomesta. 

Kokeiluvaiheen rahoitusta on haettu Länsi-Suomen lääninhallituksen sivis-
tysosaston Manner-Suomen ESR-ohjelman Länsi-Suomen suuralueosion 
toimintalinjan 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaa-
tio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen -osiosta. ESR-hakemuksen ja mah-
dollisen ESR-hankkeen vuoksi on tärkeää, että hanketta hallinnoi ESR-
hankkeita ennenkin hallinnoinut ja hankehallintokokemusta saanut organi-
saatio. Tämän vuoksi oppimisklinikan kokeiluvaihetta ehdotettiin hallin-
noivaksi Jyväskylän ammattikorkeakoululle. Kokeiluvaiheen hankkeen oh-
jausryhmä on suunniteltu koostuvan edellisessä kappaleessa mainittujen 
toimijoiden lisäksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston, Keski-
Suomen Liiton, alan yrityksen sekä kokeiluvaiheen rahoittajan ja valvojan, 
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, edustuksesta. 

6.3 Oppimisklinikkatoiminnan kokeiluvaiheen sisältö 
Kolmevuotiseen (2010–2013) kokeiluvaiheen toimintamalliin on valittu Jy-
väskylän kaupungin sosiaali- ja perhepalveluiden sosiaaliasemat ja psy-
kososiaaliset palvelut, painopistealueina ovat aikuissosiaalityön ja lastensuo-
jelun palvelut sekä psykososiaaliset palvelut, joiden resurssi- ja henkilöstö-
suunnittelussa otetaan huomioon opetuksen, tutkimuksen ja kehittämistoi-
minnan tarpeet. Toiminnan vakiintuessa jatkossa on tärkeää huomioida se-
kä kaupunkisosiaalityön ja maaseutusosiaalityön käytännön opetuksen pai-
kat. Jatkossa on myös mahdollista laajentaa klinikkatoimintaa esimerkiksi 
Jyväskylän kansalaistoiminnan keskuksen tai muun vastaavan toimijan tai 
organisaation suuntaan.  

Kokeiluvaiheessa klinikan fyysiset tilat sijaitsevat Jyväskylän kaupungin so-
siaalitoimistoissa (lastensuojelu/aikuissosiaalityö). Klinikalla työskentelevät 
Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja perhepalveluiden sosiaaliasemien työelä-
mäohjaajat/käytännön opettajat, joita ovat aikuissosiaalityön ja lastensuoje-
lun sosiaalityöntekijät, aikuissosiaalityön palveluohjaajat ja lastensuojelun 
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perhetyöntekijät sekä psykososiaalisten palvelujen psykologit. Klinikalla 
toimivat myös Jyväskylän yliopiston sosiaalityön yksikön ja psykologian lai-
toksen opiskelijoita sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksi-
kön sosionomiopiskelijoita sekä vastaavien oppiaineiden opetushenkilökun-
taa ja tutkijoita. Myös Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Koske) on 
yhteistyössä mukana. Koskella on lainsäädäntöön perustuva rooli tuoda 
maakunnan sosiaalialan toimijaverkoston ääntä ja ideoita projektin toimin-
taan sekä samalla välittää hankkeen tuloksia ja hyviä käytäntöjä Keski-
Suomen maakunnan sosiaalialan toimijoille. Tällöin kokeiluvaiheen kohde-
ryhmä laajenee maakunnan kuntien, kolmannen sektorin ja yksityisten pal-
veluntuottajien sosiaalialan toimijoihin. Klinikan asiakkaita ovat sosiaalitoi-
mistojen ja psykososiaalisten palvelujen todelliset asiakkaat (aikuisasiakkaat 
ja lapsiperheet).  

Sosiaalialan oppimisen ja kehittämisen areenan toiminnan osa-alueita ja 
keskeisiä toimenpiteitä ovat: 

1. Areenan toimintamallin rakentaminen toimijoiden yhteistyönä 

2. Sosiaalialan asiakastyön (sosiaalityö/palveluohjaus/psykososiaalinen työ, 
ammatti- ja tehtävärakenne) työmenetelmien ja oppimiskäytäntöjen ke-
hittäminen ja mallinnus 

a)sosiaalialan organisaatioiden ja työntekijöiden oppimis- ja ke-
hittämisverkoston kokoaminen ja mallin kehittäminen 

b)asiakastyön yhteiskehittämiskokeilun mallinnus (sisältönä 
moniammatillinen tilannearviointi ja sen dokumentointi sekä 
moniammatillinen verkostotyö ja psykososiaalinen työ) 

c)käytäntötutkimus ko. teemoista 

d)yhteiskehittämisen arviointi 

3. Moniammatillista työtä koskevan konsultaatiopalveluiden rakentaminen 

a)konsultaatiopalveluja ja asiantuntijavaihtoa koskevat neuvot-
telut ja koulutuspäivät toimijoille 

b)asiantuntijavaihdon ja -pankin ja vertaiskonsultaation raken-
taminen 

c)konsultaatiopalvelujen käytäntötutkimus ja arviointi 

4. Toimintamallin ja palvelujen tuotteistaminen ja arviointi 

a)palvelutuotteiden (moniammatillinen tilannearvio ja sen do-
kumentointi, verkostotyö, psykososiaalinen työ ja konsultaatio) 
tuotteistaminen 

b)tuotteiden arviointi 
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c)yhteistuottajuutta sekä mallin levittämistä koskevat neuvotte-
lut ja sopimukset 

Maakunnallinen yhteys toteutetaan oppimisverkoston ja konsultaatiopalve-
lujen kautta. Kehittämistyössä hyödynnetään Keski-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskuksessa toteutettujen lastensuojelun ja aikuissosiaalityön hank-
keiden tuloksia (mm. Salpakoski 2009; Lahtinen ym. 2009; Närhi ym. 2009; 
Talvensola ym. 2008). 

Keskisuomalaisen sosiaalialan moniammatillisen oppimis- ja kehittä-
misareenan tavoitteena on sosiaalialan yhteisen osaamisalueen sekä sosiaali-
työn ja sosiaaliohjauksen erityisen osaamisalueen paikantaminen (ammatti- 
ja tehtävärakenne). Tätä kehitetään erityisesti asiakastyön yhteiskehittämis-
kokeilussa. Jatkossa työstetään oppilaitosten kesken oppimisklinikan oma 
opetusohjelma, joka näkyy myös oppilaitosten omissa opetusohjelmissa.  

6.3.1 Oppimisklinikkatoiminnan asiakastyön yhteiske-
hittämiskokeilu 
Hinkan ym. (2009, 31) mukaan oppimisklinikkatoiminta tukee sosiaalialan 
työn kehittämistä mm. sosiaaliasemilla monella eri tavalla. Sosiaalityöntekijät 
ja sosiaaliohjaajat toimivat käytännön opettajina, joka laajentaa työntekijöi-
den osaamista. Samalla kun työntekijät tutkivat opiskelijoiden asiakastyön 
taitojen oppimista löydetään teoreettisia käsitteitä ja välineitä, joilla voidaan 
tarkastella sosiaaliasemaa oppivana organisaationa. Tilannearviotyön tavoit-
teena on jaetut ja kriittisesti reflektoidut tilannearviokäytännöt. Opiskelijoi-
den havainnointikokemusten kautta työntekijät voivat reflektoida omia työ-
käytäntöjään. Asiakkaita haastattelemalla sosiaalipalveluiden palvelut voivat 
potentiaalisesti kehittyä. Oppimisklinikan opetusmateriaali voi toimia uusien 
työntekijöiden perehdyttämisen välineenä. Kaiken kaikkiaan toiminnalla 
rakennetaan jaettua ymmärrystä sosiaalitoimiston sosiaalityöstä. Yhteisen 
ymmärryksen pohjalta on mahdollista kehittää sosiaalitoimiston asiakastyötä 
laajemminkin. 

Keskisuomalaisen oppimisklinikkamallin asiakastyön ja asiakastaitojen ope-
tuksen sisältö koostuu aikuisten ja lasten parissa tehtävästä sosiaalityöstä ja 
psykososiaalisesta työstä ja siinä keskitytään seuraaviin taitoihin: 

1. Vuorovaikutustaidot, erityisesti haastattelu 

2. Psykososiaalinen tilannearvio: (systemaattinen ja suunnitelmallinen 
työote) asiakkaan tilanteen ja palvelutarpeen kartoitus ja arviointi. 
Arvioinnin pohjalta tehdään tarvittaessa hoito-, palvelu- ja/tai asia-
kassuunnitelma.  

3. Tilannearvion ja suunnitelman dokumentointi sekä asiakaskertomuk-
sen kirjaaminen asiakastietojärjestelmään.  
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4. Ohjauksen vastaanottaminen (työnohjaus) 

5. Moniammatillisuuden jäsentäminen käytännön tilanteiden kautta  

Opetusmuotoja ovat mm.: 

1. Perehtyminen käytännön opetuksen toimipaikkaan, organisaatioon, 
työyhteisöön ja siellä tehtävään työhön 

2. Tutustumiskäynnit psykososiaalisen yksikön sekä aikuissosiaalityön ja 
lastensuojelutyön palveluyksikköihin ja yhteistyöverkostoon 

3. Kokeneen käytännön työntekijän asiakastyön havainnointi ja erittely 

4. Oma asiakastyö (psykososiaalisen työn, aikuissosiaalityön ja lasten-
suojelutyön tilannearvio) tiimityöskentelynä ja sen videointi 

5. Moniammatillinen ryhmätyöskentely, videoidun asiakastilanteen kä-
sittely ja arviointi ryhmässä, johon kuuluu opiskelijoita, käytännön 
opettajia ja oppilaitosten opettajia  

6. Henkilökohtainen oppimissuunnitelma ja oppimispäiväkirja sekä 
ryhmätyössä tehtävä loppuraportti. 

 

Oppimisklinikan toimijoiden tehtäväkuvaukset ja osallistuminen 

Klinikkaopetuksesta vastaavat nimetyt palveluyksikön työntekijät (käytän-
nön opettajat) yhteistyössä oppilaitosten opettajien kanssa. Klinikan työteki-
jöitä tuetaan opetustyössä ohjauksen ja koulutuksen avulla, jota antavat op-
pilaitokset. Toiminnan vakiinnuttua opetusklinikkaa laajennetaan opetuk-
sesta sosiaalialan työmenetelmien ja ammatillisten käytäntöjen tutkimukseen 
ja kehittämiseen. Tällöin oppilaitosten opettajat voivat työskennellä pitem-
piä jaksoja klinikalla samoin kuin käytännön työntekijät voivat antaa opetus-
ta oppilaitoksilla ja valmistella opinnäytetöitään.  

Varsinainen asiakastyön yhteiskehittämisen klinikkatoiminta on suunniteltu 
aloitettavan vuoden 2010 aikana. Kyseessä on intensiivinen asiakastyön har-
joittelujakso, jossa keskitytään moniammatilliseen tilannearvion tekemiseen 
oikeille asiakkaille sekä työn dokumentoimiseen. Seuraavassa esitellään ly-
hyesti intensiivisen asiakastyön oppimisen jaksoa, joka kestää ajallisesti yh-
teensä kahdeksan viikkoa keväällä (esim. maaliskuu-huhtikuu) sekä syksyllä 
(esim. syys-lokakuu), jonka aikana kukin opiskelija työskentelee klinikalla 
yhteensä kaksi viikkoa.  

1. Opiskelijoiden valikointi tehdään toimijoiden välisenä yhteistyönä. 
Valintakriteerit (2-3 tärkeimmäksi havaittua kriteeriä) määritellään 
myöhemmin. Valitaan yhteensä 15 opiskelijaa: viisi (5) sosionomi 
(JAMK), 5 sosiaalityön (JY) ja 5 psykologian (JY) toisen tai kolman-
nen vuoden opiskelijaa. 
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2. Opiskelijoiden tutustuminen oppimisklinikkatoimintaan yhteisessä 
seminaarissa/työpajassa, jossa paikalla oppilaitosten edustajat, käy-
tännön opettajat ja opiskelijat. Sisältää oppilaitosten yhteistä orientaa-
tio-opetusta, jossa määritellään klinikkatyöskentelyn tavoitteita ja kä-
sitteitä (moniammatillisuus, psykososiaalinen työ, haastattelu, tilan-
nearvio jne.).  

3. Opiskelijoiden tutustuminen psykososiaalisen työn yksikköön ja sosi-
aaliasemiin ja verkostoihin.    

4. Tilannearvio-orientaatio opiskelijoille käytännön opettajien avustuk-
sella 

5. Kokeneen käytännön opettajan työn havainnointia.  

6. Tilannearviotyöskentely tiimityönä (sosiaalityön, psykologian ja so-
sionomi-opiskelijat tiiminä), jossa tarkastellaan kaikkien ammattiryh-
mien omaa osaamista. Asiakastilanteissa käytännön opettaja on käy-
tettävissä. Työskentely videoidaan.  

7. Tapaamisen jälkeen keskustelu ja arviointi, jossa opiskelijat, oppilai-
toksen opettaja sekä käytännön opettaja paikalla. Videon purku ja 
analyysi.  

8. Tilannearviotyöskentelyn jälkeen pienryhmätyöskentelyä sovitusta 
teemasta, esim. psykososiaalinen työskentely asiakkaan kohtaamises-
sa. Kukin opiskelija taustoittaa teemaa omasta näkökulmastaan.   

9. Oman oppimisen arviointia kirjallisesti (oppimispäiväkirja). 

10. Kaikille yhteisessä loppuseminaarissa, joka ajoittuu kahdeksan viikon 
klinikkatyöskentelyn jälkeiseen aikaan (keväällä esim. toukokuu ja 
syksyllä esim. joulukuu), esitetään pienryhmätyöskentelyn tulokset ja 
arvioidaan niitä sekä koko klinikkakurssia kokonaisuudessaan.  

11. Klinikkatoiminnan yhteydessä käytännön opettajien ohjaama henki-
lökohtainen asiakasohjaus opiskelijalle itsenäistä asiakastyötä varten.  

6.4 Oppimisklinikkatoiminnan kokeiluvaiheen aikataulu  
 
2010 
Oppimis- ja kehittämisareena- mallin 1 vaihe: kokeiluvaiheen käyn-
nistäminen ja pilotoinnin aloitus (kevät) 
 
1. Käynnistysvaihe 
a) Projektihenkilöstön rekrytointi ja projektipäällikön tehtävien määrittely 
Työpaikkaohjaajien/käytännön opettajien ja oppilaitosten opettajien tehtä-
vät ja vastuut: asiakastyön ja konsultoinnin yhteiskehittämiskokeilun sisältö-
jen tuottaminen, ohjaus, konsultointi ja arviointi. Projektipäälliköllä on ko-
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konaisvastuu hankkeen toteuttamisesta ja etenemisestä suunnitellussa aika-
taulussa. 
b) Projektin toimintasuunnitelman tarkentaminen ja ohjausryhmän kokoa-
minen 
c) Yhteiskehittämisen toimintamallin rakentamisen käynnistäminen yhdessä 
toimijoiden kanssa 

 
2. Asiakastyön (sosiaalityö, palveluohjaus; ammatti- ja tehtävärakenne) yh-
teiskehittämiskokeilun organisointi ja pilotoinnin käynnistäminen (kevät, 
jatkuu syksy) 
a)Toimijaverkoston kokoaminen: kohdeorganisaatiot, työntekijät; kehittä-
mistä koskeva sparraus 
b)Aloitusseminaari ja kohdennetut koulutukset (2 päivää) toimijoille 
c)Asiakastyötä koskevan yhteiskehittämiskokeilun organisointi ja pilotoin-
nin käynnistäminen (moniammatillinen tilannearviointi ja sen dokumentoin-
ti sekä moniammatillinen verkostotyö, psykososiaalinen työote) menetelmi-
en ja oppimiskäytäntöjen kehittämisen osalta 
d)Asiakastyötä koskevaan yhteiskehittämiskokeiluun liittyvän käytäntötut-
kimuksen käynnistyminen 
e)Yhteiskehittämisen tulosten arviointi ja palaute toimijoilta (syksy) 

 

3. Väliraportointi (vuoden vaihde 2010–11) 
 
2011 
Oppimis- ja kehittämisareena- mallin 2 vaihe: kokeiluvaiheen toteut-
taminen ja arviointi (kevät, jatkuu syksy) 
 
1. Asiakastyön yhteiskehittämisen kokeilu jatkuu 
a) Asiakastyön yhteiskehittämisen mallin ensimmäisen version testaus ja 
arviointi 
b) Asiakastyön yhteiskehittämisen mallin valmistuminen 
 
2. Konsultaatiopalveluita (moniammatillinen tilannearviointi ja sen doku-
mentointi sekä moniammatillinen verkostotyö ja psykososiaalinen työote) 
koskevan kokeilun pilotoinnin organisointi ja käynnistäminen (alkaa kevät, 
jatkuu syksy, jolloin pääpaino tällä toiminnalla) 
a) Konsultaatiopalveluja ja asiantuntijavaihtoa koskevat neuvottelut ja toi-
minnan käynnistäminen 
b) Koulutuspäivät (2 päivää) toimijoille 
c) Moniammatillista työtä koskevan konsultaatiopalvelun rakentaminen 
d) Konsultaatiopalveluun liittyvän käytäntötutkimuksen käynnistyminen 
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e) Keskisuomalaisen sosiaalialan asiantuntijavaihdon ja -pankin mallin ra-
kentaminen 
f) Konsultaatiopalvelujen pilotoinnin arviointi ja palaute toimijoilta 
 
3. Oppimis- ja kehittämisareena -mallin levittäminen ja juurruttaminen (syk-
sy): 
a) Ensimmäinen neuvottelukierros maakunnan sosiaalialan toimijoiden 
kanssa 
b) Tiedotus sosiaali- ja terveysalan maakunnallisille toimijoille 
 
4. Väliraportointi (vuoden vaihde 2011–12) 
 
2012 
Oppimis- ja kehittämisareena- mallin 3 vaihe: kokeiluvaiheen mallin 
valmistuminen sekä sen levittäminen ja juurruttaminen 
 
1. Asiakastyön yhteiskehittämisen mallin toteuttaminen jatkuu (kevät, syksy) 
 
2. Konsultaatiopalveluja ja asiantuntijavaihtoa ja -pankin rakentamista kos-
keva pilotointi valmis (kevät) 
 
3. Konsultointipalvelujen ja asiantuntijavaihtokokeilun ja tuotteiden raken-
taminen (kevät, jatkuu syksy) 
a) palvelutuotteiden tuotteistaminen sekä yhteistuottamista koskevat sopi-
mukset 
 
4. Palvelutuotteiden (moniammatillinen tilannearvio ja sen dokumentointi 
sekä verkostotyö, psykososiaalinen työ ja vertaiskonsultaatio) tuotteistami-
nen ja yhteistuottajuutta sekä mallin levittämistä koskevat 
sopimukset (syksy) 
 
2013 

Oppimis- ja kehittämisareena- mallin 3. vaihe: mallin valmistuminen 
sekä sen levittäminen ja juurruttaminen jatkuu 
 
1. Oppimis- ja kehittämisareena -malli, joka sisältää asiakastyön yhteiskehit-
tämisen sekä konsultaatiopalvelujen ja asiantuntijavaihdon ja –pankin sekä 
vertaistuen mallit, on valmis levitykseen (kevät) 
a) Päätösseminaari 1 pv 
b) Loppupalautteet ja arviointi 
c) Loppuraportointi 
d) Opas moniammatilliseen tilannearvio- ja verkostotyötyöskentelyyn 
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2. Keski-Suomen maakunnan sosiaalialan oppimis- ja kehittämisareenan 
mallin levittäminen ja juurruttaminen (kevät): 
a) Toinen neuvottelukierros maakunnan sosiaalialan toimijoiden kanssa 
b) Neuvottelu sosiaali- ja terveysalan maakunnallisten toimijoiden kanssa 

6.5 Oppimisklinikkatoiminnan kokeiluvaiheen konkreetti-
sia tuotoksia 

1. Sosiaalialan työelämän ja koulutuksen yhteistyön uusi oppimis- ja kehit-
tämisareena ja toimintamalli 

2. Sosiaalialan työelämä- ja käytäntölähtöisyyttä tukevat reflektiiviset ja ko-
kemukselliset oppimiskäytännöt ja koulutusmateriaali (työelämän ja opetuk-
sen vastavuoroisuus; työelämä osaksi opetusta ja opetus osaksi käytännön 
työelämän kehittämistä sekä ns. jatkuvan täydennyskoulutuksen idea) 

3. Sosiaalialan työelämä- ja käytäntölähtöisyyttä tukevat palvelutuotteet 
(mm. moniammatillinen tilannearvio ja sen dokumentointi, moniammatilli-
nen verkostotyö, psykososiaalinen työote) 

4. Sosiaalialan työelämälähtöiseen tiedonmuodostukseen liittyvä käytäntö-
tutkimus (työelämään integroituva käytäntötutkimus sekä opas moniamma-
tilliseen tilannearvio- ja verkostotyötyöskentelyyn) 

5. Tuotteistetut sosiaalialan erikoisosaamiseen liittyvät konsultointipalvelut 
(esim. moniammatilliset tilannearviot, moniammatillisen verkostotyön ja 
psykososiaalisen työotteen palvelut), työelämälähtöinen asiantuntijapankki 
sekä asiantuntijavaihdon ja vertaistuen malli 

6. Sosiaalialan oppimis- ja kehittämisareenan hyvien käytäntöjen levittämi-
nen Keski-Suomen maakunnan alueellisiin tarpeisiin ja myös valtakunnalli-
sesti (koulutuspaketti).  

Hankkeessa kehitettävien tuotteiden immateriaalioikeuksista käydään neu-
vottelut projektin lopussa vuosien 2012–13 aikana toteuttamissuunnitelman 
mukaisesti. 

6.6 Oppimisklinikkatoiminnan kokeiluvaiheen budjetti 
Kokeiluvaiheen rahoitusta haettiin Länsi-Suomen lääninhallituksen sivistys-
osaston Manner-Suomen ESR-ohjelmasta. ESR-hakemuksen yhteydessä 
rakennettiin kokeiluvaiheen budjetti, joka on nähtävissä liitteessä 1.  
 
Henkilöstöresurssit 

Kokeiluvaiheessa henkilöstöresursseja tarvitaan käytännön opettajien, oppi-
laitosten opettajien, projektipäällikön sekä hankehallinnon sihteerin palk-
kaamiseen. Liitteessä 2 on nähtävissä alustavasti tarkennetut laskelmat käy-
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tännön opettajien ja oppilaitosten lehtoreiden ajankäytöstä asiakastyön yh-
teiskehittämisen osalta.   

 
Ulkopuoliset asiantuntijaresurssit 

Ulkopuolista asiantuntijapalvelua tarvitaan kokeiluvaiheessa lähinnä mm. 
koulutuspäivien luennoitsijoiden osalta sekä toimijoiden työnohjaukseen 
sekä hankkeen arviointiin.   

 
Tilaresurssit 

Kokeiluvaiheessa tarvitaan toimivat ryhmätyö- ja asiakastapaamistilat sekä 
työhuone opettajien ja opiskelijoiden käyttöön. 
 

Laite- ja materiaalibudjetti 
Oppimisklinikan toiminnassa tarvitaan laitteita ja materiaaleja asiakastyön ja 
vuorovaikutustaitojen opetus- ja kehittämiskäyttöön (videokamera ym. laite- 
ja materiaalihankinnat).  

 

Tulevat resurssitarpeet 
Pysyvän toiminnan vaiheessa rahoitusta tarvitaan mm. klinikan henkilökun-
nan palkkaukseen, klinikkaopettajien ohjauspalkkioihin, opiskelijoiden har-
joittelutukeen, ohjaajakoulutukseen sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa 
varten. 
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7 YHTEENVETOA 
Esiselvityksen pohjalta voi todeta, että Keski-Suomessa on olemassa suuri 
tarve yhteistyömallille, jossa eri toimijoiden (mm. työelämän ja oppilaitosten 
edustajat) asiantuntijuus ja vahvuudet hyödyntämällä luodaan areena sosiaa-
lialan innovaatioiden synnylle, opetuksen ja käytännön työn yhteistyön sys-
temaattiselle kehittämiselle sekä palvelujen vahvistumiselle. Toiminnan 
nähdään myös pitkällä aikavälillä korjaavan sosiaalityön työvoimapulaa sekä 
selkeyttävän sosiaalialan ammatti- ja tehtävärakennetta asiakaslähtöisesti.  

Esiselvityksen pohjalta voi nostaa esiin kaksi oppimisklinikkatoiminnan ko-
keiluvaiheen mallia. Toisessa mallissa ESR-rahoitus toteutuu ja oppimiskli-
nikkamallia voidaan ryhtyä toteuttamaan tässä raportissa kuvatun mallin 
mukaisesti. Toista mallia voidaan kutsua ns. karvalakkimalliksi. Tässä mallis-
sa ESR-rahoitus ei toteudu. Tässä vaihtoehdossa kunkin yhteistyötahon on 
oman organisaationsa sisällä pyrittävä resursoimaan oppimisklinikkatoimin-
taa mahdollisuuksien mukaan. Tällöin mallin rakentamisessa on mahdollista 
edetä pienin askelin ja todennäköisesti hitaammin, koska sitä ryhdytään to-
teuttamaan toimijoiden organisaatioiden olemassa olevien henkilöstö- ja 
aikaresurssien puitteissa. Uhkana on tällöin, että mallin rakentamiseen tar-
vittavat resurssit ovat puutteelliset jolloin yhteistyömalli ei toteudu kaikilta 
osin suunnitelmien mukaisesti. Vaikka yhteinen tahtotila moniammatillisen 
ja työelämälähtöisen sosiaalialan yhteistyömallin rakentamiseen on vahva, 
ulkopuolisen lisärahoituksen ja sen myötä lisäresurssien puuttuminen han-
kaloittaa käytännössä systemaattisen ja intensiivisen yhteistyön toteutumis-
ta. 

Keski-Suomen sosiaalialan oppimisklinikan tulevaisuuden haasteet liittyvät 
osaltaan myös erilaisiin sosiaali- terveyspalvelujen hallintomalleihin, ns. Pa-
ras-hankkeen toteutumiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön 
uudistuksiin sekä mm. sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan paikkaan alan 
kehittämisrakenteissa. Näihin rakenteellisiin muutoksiin liittyvät päätökset 
suuntaavat myös oppimisklinikkatoiminnan rakenteita ja paikkaa sosiaa-
lialan opetus-, kehittämis- ja tutkimusympäristössä. Keski-Suomen oppi-
misklinikkatoiminnan kokeiluvaiheen ideana on, että sen aikana voidaan 
testata oppimisklinikkatoiminnan sisältöjä sekä kehittää niitä. Suunnitellun 
kolmivuotisen kokeiluvaiheen jälkeen hallinnolliset rakenteet ovat mahdolli-
sesti saaneet vakiintuneemman muodon mikä mahdollistaa oppimisklinik-
kamallin sijoittamisen tulevaisuudessa pysyvämpään sosiaali- ja terveyspal-
velujen kehittämisrakenteeseen.   
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LIITE 2. Oppimisklinikkatoiminnan työntekijäresurssit kokeiluvai-
heessa 

 

Taulukko 1. Käytännön opettajien (Jyväskylän kaupunki) tehtävät ja ajan-
käyttö asiakastyön yhteiskehittämisessä (8 viikon intensiiviklinikka; opiskeli-
joita yhteensä 15; 5 sosionomi, 5 sosiaalityön ja 5 psykologian opiskelijaa) 

 

Tehtävä Aika yhteen-
sä 

lastens. 
sos-
työnt. 

lastens. 
perhe-
työnt. 

aikuis- 
sos-
työnt 

aikuis- 
po.  

psy-
ko-
logi 

Opiskelijoiden 
valikointi 

8 h x 5 
työnt.= 40h 

8 h 8 h 8 h 8 h 8 h 

Yhteinen alku -
seminaari/työpaja 

16 h x 5 
työnt.= 80 h 

16 16 16 16 16 

Opiskelijoiden 
tutustuminen psy-
kos. yksikköön ja 
sosiaaliasemiin  

4 h  x 5 
työnt.= 20h 

4 4 4 4  4 

Tilannearvio-
orientaatio 

8 h x 5 työnt. 
= 40 h  

8 8 8 8 8 

Käytännön ohjaa-
jan työn havain-
nointia 

5 opisk.tiimiä 
x 2 h x 5 
työnt. = 50 h 

10 10 10 10 10 

Tilannearviotyös-
kentely 

(käytännön opet-
taja käytettävissä)  

5 opisk. tiimiä 
x 2 h x 2 
asiak.tap. x 5 
työnt. = 100 h 

20 20 20 20 20 

Työskentelyn jäl-
keinen keskustelu 
ja arviointi 

5 opisk. tiimiä 
x 2 h x 2 asiak. 
tap. x 5 työnt. 
= 100 h 

20 20 20 20 20 

Loppuseminaari 8h x 5 työnt. 
= 40 h 

8 8 8 8 8 

Henkilökohtainen 
asiakasohjaus 
opiskelijalle itse-
näistä asiakastyötä 
varten 

15 opisk. x 2 h 
x 6 viikkoa 
=180 h 

5 sostyö 
opisk x 
2 h x 3 
viik-
koa= 

5 sosio-
nomi 
opisk x 2 h 
x 3 viik-
koa= 

5 sostyö 
opisk x 
2 h x 3 
viik-
koa= 

5 sosio-
nomi 
opisk x 
2 h x 3 
viik-

5 psyk 
opisk 
x 2 h 
x 6 
viik-
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30 h 30 h 30 h koa= 

30 h 

koa= 

60 h 

YHTEENSÄ 650 124 124 124 124 154 

 

Yhteensä noin 650 tunnin työpanos ja yksittäisellä työntekijällä noin 124 
tunnin työpanos.  Tähän lisätään 10 tuntia opetuksen suunnittelua sekä 6 
tuntia käytännön opetuksen käytännön järjestelyä. Näin työpanokseksi yh-
teensä tulee 140 tuntia/37 työviikkotunnilla= 3,7 vko/työntekijä/8 viikon 
aikana eli kullakin työntekijällä noin puolipäiväinen työpanos 8 viikon aika-
na. Näitä 8 viikon intensiivijaksoja järjestetään kaksi kertaa vuodessa (kevät 
ja syksy). Kunkin työntekijän työpanos kaiken kaikkiaan kaksi 
kk/vuosi. 

 

Taulukko 2. Oppilaitosten (JAMK ja JY) lehtorien tehtävät ja ajankäyttö 
asiakastyön yhteiskehittämisessä (8 viikon intensiiviklinikka; opiskelijoita 
yhteensä 15; 5 sosionomi, 5 sosiaalityö, 5 psykologian opiskelijaa) 

Tehtävä Aika yhteensä JAMK 

lehtori 

JY, lehtori 
(sosiaalityö) 

JY, lehtori 
(psykologia) 

Opiskelijoiden vali-
kointi 

8 h x 3 työnt.= 
24 h 

8 h 8 h 8 h 

Yhteinen alku -
seminaari/työpaja 

16 h x 3 työnt.= 
48 h 

16 16 16 

Työskentelyn jäl-
keinen keskustelu ja 
arviointi 

 5 opisk.tiimiä x 
2 h x 2 asiakas-
tap.x 3 opettajaa 
= 60 h 

20 20 20 

Loppuseminaarira-
porttien ohjaus 

5 opisk.tiimiä x 4 
h x 3työnt.= 60 h 

20 20 20 

Loppuseminaari 16 h x 3 työnt. = 
48 h 

16 16 16 

YHTEENSÄ 240 80 80 80 

 

Yhteensä 240 tunnin työpanos ja yksittäisellä lehtorilla 80 tunnin työpanos. 
80 tuntia/37 työviikkotunnilla= noin 2,2 vko /yhden työntekijän panos 8 
viikon aikana. Näitä 8 viikon intensiivijaksoja järjestetään kaksi kertaa (kevät 
ja syksy) vuodessa. Kunkin lehtorin työpanos kaiken kaikkiaan noin 
yksi kk/vuosi.  
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Hankkeen muut henkilöstöresurssit kokeiluvaiheessa:  

Projektipäällikkö kokopäiväinen (12 kk/v)  

Tehtävät:  

- vastata kokonaisuutena hankkeen toteutumisesta, hallinnosta ja arvioinnis-
ta hankkeen ohjausryhmälle 

- hankkeen koordinaatio sekä sisällöntuotanto ja –ohjaus toimintasuunni-
telman mukaisesti 

- tiedottaminen ja yhteydenpito rahoittajalle, ohjausryhmälle, yhteystyöta-
hoille ja sidosryhmille 

- huolehtia hankkeen tiedonkeruusta, dokumentoinnista ja arkistoinnista  

 

Projektisihteeri (3kk/v)  

Tehtävät:  

- talous- ja hankehallinto 
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Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 
 

Käyntiosoite 
Matarankatu 4, 1. kerros, Jyväskylä 
Postiosoite 
PL 35 (ToA), 40014 Jyväskylän yliopisto 
www.koskeverkko.fi 


