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Pääkaupunkiseudun Praksis – Käytännön opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta sosiaalityön asiakastyössä 

 
Yhteenvetoa Pääkaupunkiseudun Praksis -toiminnasta 2012-
2013/4.10.13 HT&TH 

1. Rakenne ja organisoituminen  

Pääkaupunkiseudun Praksis on vuoden 2012 alusta ollut aikuissosiaalityön ja lastensuojelun yhteistä 

verkostomaista toimintaa. Tällöin Praksis-toiminta laajeni myös aikuissosiaalityössä koskettamaan 

koko pääkaupunkiseutua. Tavoitteena on ollut luoda ja kehittää Praksis-toimijoiden ja toimipisteiden 

verkostoa. Keskeisiä tavoitteita on ollut myös tarjota sosiaalityön käytännön opetusta aidossa 

asiakastyön ympäristössä sekä oppia ja tuottaa uutta tietoa asiakastyön käytännöistä opetuksen, 

tutkimuksen ja kehittämisen avulla. 

Pääkaupunkiseudun Praksis on vuosina 2012-2013 organisoitunut siten, että opetuksesta vastaavat 

Asiakastyön taitojen (K2) ja Sosiaalityön ammatilliset valmiudet (K 3&4) -opintojaksojen osalta yksi 

yliopistonlehtori ja Sosiaalityön Käytäntötutkimus (K5) -jaksosta yliopistonlehtori ja 

käytäntötutkimuksen professori.  Soccan Heikki Waris -instituutissa Praksis-työntekijöinä on kaksi 

kehittävää sosiaalityöntekijää.   

Sekä aikuis- että lastensuojelun sosiaalityössä kunnat nimesivät toimintaan yhdyshenkilöt, jotka 

oman perustyönsä ohella vastaavat toiminnasta ja tiedon kulusta omassa kunnassaan joko 

toimipisteessä tai verkostossa riippuen siitä, miten kunnassa on järjestäydytty. Kehittävien 

sosiaalityöntekijöiden tehtävä on ohjata kuntien yhdyshenkilöitä omassa työssään sekä välittää heille 

informaatiota toiminnasta.  

Praksis -verkostot 2012-13 
Aikuissosiaalityössä toimintaa ohjaa pääkaupunkiseudullinen ohjausryhmä, jonka tehtävänä on 
sovittaa Praksis-toimintaa kaupunkien strategioihin, linjata ja arvioida toimintaa sekä varmistaa 
käytännönopettajien saatavuutta, seurata käytännönopetuksen toteutusta ja vaikuttavuutta.  

Aikuissosiaaliyössä Praksis-verkostoa on luotu yhdyshenkilöiden tapaamisilla Soccan Heikki Waris -
instituutissa sekä käynnistämällä K2 -opetukseen kiinnittyvää oppimisverkostomaista 
kehittämistoimintaa.  

Aikuissosiaalityössä Praksis on osa Pääkaupunkiseudun aikuissosiaalityön kehittämisverkostoa.  
Verkostossa on mukana sosiaalialan ammattilaisia pääkaupunkiseudun kunnista: Helsingistä, 
Espoosta ja Vantaalta. Tämän lisäksi jäseniä on Soccasta ja Heikki Waris -instituutista sekä Helsingin 
yliopistosta ja Metropolian ja Laurean ammattikorkeakouluista.  

Lastensuojelussa yhdyshenkilöiden tehtävä on ollut pitää yllä Praksikseen liittyviä asioita oman 
kunnan johtamisrakenteissa (johtoryhmät). Pääkaupunkiseudun tasolla toimintaa on koordinoitu 
yhdyshenkilöiden yhteisillä tapaamisilla Soccan Heikki Waris -instituutissa. Sen lisäksi yhdyshenkilöt 
yhdessä kehittävän sosiaalityöntekijän kanssa ovat vastanneet oman kunnan Praksis-toimijoiden 
verkostosta. 
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Kehittävän sosiaalityöntekijän tehtäviä 

Käytännön opetuksessa kehittävien sosiaalityöntekijöiden rooli on ollut käytännön opettajien 

hakeminen K2 -jaksolle yhdessä kuntien yhdyshenkilöiden kanssa. Lisäksi kehittävät 

sosiaalityöntekijät ovat vastanneet yhdessä yliopistonlehtorin kanssa käytännön opettajien 

perehdyttämisestä jaksolle ja käytännön opettajan tehtävään. Perehdyttäminen on ollut tarpeellista, 

koska vuosittain jaksoilla on mukana myös uusia.  

Kehittävät sosiaalityöntekijät ovat yhdessä yliopistonlehtorin sekä Helsingin aikuissosiaalityön 

erityissosiaalityöntekijän kanssa suunnitelleet sekä toteuttaneet K2 -jakson opetuksen. Kehittävillä 

sosiaalityöntekijöillä on joko yksinään tai yhdessä kentän työntekijän kanssa ollut vastuullaan osia 

opetuksesta esim. seminaareista tai työpajoista. Näiden opetusten tarkoitus on ollut 

käytännönläheisesti opettaa asiakastyön taitojen kannalta olennaisista teemoista kuten 

tilannearviosta ja asiakkaan kohtaamisesta.  

Opintojakson aikana (2013) kehittävät sosiaalityöntekijät yhdessä yliopistonlehtorin sekä Helsingin 

aikuissosiaalityön erityissosiaalityöntekijän kanssa ovat vastanneet opiskelijoiden pienryhmästä, joka 

kokoontui neljä kertaa opintojakson aikana. Kehittävät sosiaalityöntekijät ovat osallistuneet myös 

opiskelijoiden jakson lopputyön sekä koko opintojakson arvioimiseen.  

Opintojakson aikana myös käytännön opettajien ohjaus on kuulunut kehittävien 

sosiaalityöntekijöiden tehtäviin (aikuissosiaalityössä käytännön opettajien tapaaminen jakson 

aikana). Lastensuojelussa tämä on tapahtunut pääosin verkoston tapaamisten kautta.  

Lastensuojelun osalta kehittävä sosiaalityöntekijä on osallistunut (2012) K 3 & 4 -jakson opetuksen 

suunnitteluun sekä toteutukseen: seminaarit, opiskelijoiden pienryhmän ohjaus (8 kertaa) sekä 

opiskelijoiden lopputöiden arviointi.  

2. Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta  

Opetus 

Praksistoiminnan opetuskokonaisuus 2012–2013 :  Asiakastyön taidot (K2) 6 op, 2. vuosi, 

Sosiaalityön ammatilliset valmiudet (K3 & 4) 15 op., 3. vuosi sekä Sosiaalityön käytäntötutkimus (K5) 

16 op., maisteriopintojen 1. ja 2. vuosi.   

Sosiaalityön käytäntöopetuksen kokonaisuus Opiskelijamäärät v.2013 

S3 Auttamisen lähtökohdat (Käytäntö 1) 5 op  

S11 Asiakastyön taidot (Käytäntö 2) 6 op 27 opiskelijaa 

S13 ja S22 Sosiaalityön ammatilliset valmiudet (K 

3 ja 4), yhteensä 15 op 

35 opiskelijaa 

S24 Sosiaalityön käytäntötutkimus (K 5) 16 op  

 

60 opiskelijaa (30 suomenkielistä. & 30 

ruotsinkielistä) 
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Seuraavassa opiskelijoiden jakautumisesta erityisesti K2  ja K3&4 - jaksoilla.  

Kevään 2012 Asiakastyön taidot -opintojaksolle (K2)  osallistui yhteensä 27 opiskelijaa (10 

aikuissosiaalityössä ja 17 lastensuojelun avohuollossa), syksyn Sosiaalityön ammatilliset valmiudet -

jaksolle osallistui yhteensä 29 opiskelijaa, joista 5 aikuissosiaalityössä ja 10 lastensuojelun 

avohuollossa.  

Vuonna 2013 Asiakastyön taidot -opintojaksolle (K2) osallistui yhteensä 27 opiskelijaa (13 

aikuissosiaalityössä ja 14 lastensuojelun avohuollossa) sekä Sosiaalityön ammatilliset valmiudet -

opintojaksolle yhteensä 35 opiskelijaa, joista 6 aikuissosiaalityöhön ja 10 lastensuojelun 

avohuoltoon.   

 
Käytännön opettajien määrä lastensuojelun avohuollossa ja aikuissosiaalityössä 
 
Aikuissosiaalityössä koulutuksen käyneitä käytännön opettajia on Helsingissä 14, Espoossa 6, 

Vantaalla 7 eli yhteensä 27, joista 10 on johtavaa sosiaalityöntekijää. Lastensuojelun avohuollossa 

koulutuksen käyneitä käytännön opettajia on Helsingissä 26, Espoossa 12 ja Vantaalla 7 eli yhteensä 

44, joista 10 johtavaa sosiaalityöntekijää. Huomioon on otettava se, että käytännön opettajien 

määrä on muuntuva, johtuen esim. työntekijöiden siirtymisistä eri tehtäviin. Nämä tiedot perustuvat 

viimeisimpään mahdolliseen tietoon. Käytännön opettajan pätevyys on vaadittu Ammatilliset 

valmiudet -opintojaksolla, mutta ei Asiakastyön taidot -jaksolla. 

 
Kehittäminen aikuissosiaalityön Praksiksessa  

Praksis -toiminnassa tarkoitus on yhdistää asiakastyöhön ja käytännön opetukseen sekä kehittämistä 

että tutkimusta. Kehittävien sosiaalityöntekijöiden tehtävänä on ollut kokeilla sellaisia kehittämisen 

tapoja, jotka voisi samalla liittyä myös opetukseen. Käytännössä tämä on tarkoittanut pienimuotoisia 

kehittämisprosesseja sekä aikuissosiaalityössä että lastensuojelussa asiakasosallisuuden teemalla.  

Aikuissosiaalityössä yhteisen oppimisen ja kehittämisen kohde Praksis-toiminnassa on ollut 2012-

2013 dialoginen ja asiakaslähtöinen tilannearvio. Yhteiskehittämisprosessi alkoi marraskuussa 

2012 ja päättyi keväällä 2013. Yhteiskehittämistyöpajoissa oli mukana sosiaalityöntekijöitä, johtavia 

sosiaalityöntekijöitä, kokemusasiantuntijoita ja opiskelijoita kehittämässä yhdessä aikuissosiaalityön 

asiakaspeili-menetelmää. Asiakaspeiliä kehiteltiin edelleen työpajassa Aikuissosiaalityön päivässä 

21.5.2013. Yhteiskehittämisprosessin osana toteutettiin myös tiimikohtaisia kehittämishetkiä 

kahdessa helsinkiläisessä tiimissä ja saatiin ymmärrystä oppimisverkostomaisen Praksis-toiminnan 

mahdollisuuksista aikuissosiaalityössä. 

Aikuissosiaalityön käytännönopetuksen tueksi kehitettiin työkirja käytännönopettajille nimeltä 

Näkökulmia asiakaslähtöisen ja asiakkaan osallisuutta tukevan tilannearvioprosessin 

käytännönopetukseen. Työkirja käytännönopettajalle Asiakastyön taidot - opintojaksolla 

aikuissosiaalityössä. Työkirjan ideana on nostaa valikoidusti esiin uutta tutkimustietoa tukemaan 

käytännönopetusta asiakaslähtöisyyden ja asiakkaan osallisuuden näkökulmasta. Työkirja on 
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kehittävän sosiaalityöntekijän Tiina Mustosen tuotekehitystyö Innokylä innotuutori-

tuotekehittäjäkoulutuksessa. 

Kysyttäessä palautetta yhteiskehittämisprosesseista sosiaalityöntekijät ovat kokeneet kehittämisen 

moniäänisenä, kokemusten vaihtamisen arvokkaana ja omaa työtä tutkivana. 

Jatkokehittämishaasteeksi esitettiin se, miten menetelmiä saa juurrutettua perustyöhön. Siinä 

nähtiin tärkeäksi sosiaalityöntekijöiden aktiivisuuden lisäksi esimiesten tuki.  

Syyskuu- joulukuun aikana 2013 kehittävä sosiaalityöntekijä Tytti Sarika Hytti tuottaa tietoa yhdessä 

sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden kanssa teemasta ylisukupolvinen köyhyys ja miten se pitäisi 

huomioida aikuissosiaalityössä opetuksen, tutkimisen ja kehittämisen kohteena.  

Kehittäminen lastensuojelun Praksiksessa  

Lastensuojelussa kehittävä sosiaalityöntekijä Hanna Tulensalo on mukana työyhteisöjen tai 

kaupunkien omassa kehittämistyössä.  Kehittävä sosiaalityöntekijä osallistui Helsingissä avohuollon 

suunnitelmallisessa sosiaalityössä keväällä 2013 toteutettuun Tuen tarpeen arviointi -mallin 

pilotointiin sekä pilotoinnin raportointiin. Kehittävä sosiaalityöntekijä on mukana myös Helsingin 

yhden arviointitiimin kehittämisessä, jossa keskiössä on asiakasosallisuus lastensuojelutarpeen 

selvityksessä sekä selvityksen aikainen sosiaaliohjaus ja perhetyö.   

Tutkimus 

Praksiksessa tutkimus kiinnittyy käytännön opetukseen, asiakastyöhön ja sen kehittämiseen 

erityisesti oman Käytäntötutkimus -opintojakson (K5) kautta. Aikuissosiaalityön osalta 2013 

tutkimussuunnitelmia on tehty seuraavista aiheista käytäntötutkimuksen opintojaksolle: Matalan 

kynnyksen kehittäjäryhmä, Nuorten yksinhuoltajaäitien kokemukset aikuissosiaalityöstä, Nuorten 

asiakkaiden kehittämisehdotukset sosiaalityölle, Ryhmätyömenetelmät aikuissosiaalityössä, Lasten 

huomioon ottaminen aikuissosiaalityössä.  

Lastensuojelun tutkimusaiheita on ollut mm. Kehrä II -kehittämiseen liittyen: Lastensuojelun ja 

päihdepalveluiden asiakkaiden näkemyksiä perheensä elämästä ja kokemuksia palveluista  ja 

Lastensuojelun ja päihdehuollon työntekijöiden ajatukset yhteistyökäytännöistä (liittyi Kehrä II - 

kehittämiseen Espoossa) sekä Opettajat monitoimijaisen yhteistyön äärellä (liittyi Kehrä II - 

kehittämiseen Helsingissä).  

Tutkimus lastensuojelun kehittävän sosiaalityöntekijän toimenkuvassa  

Lastensuojelun Praksiksessa Kehittävä sosiaalityöntekijä Hanna Tulensalo tekee kahta 

käytäntötutkimusta, joista toinen on ammatillinen lisensiaatintyö ja toinen yhteinen 

tutkimusartikkeli tutkijasosiaalityöntekijä Tiina Muukkosen kanssa. Tavoitteena tutkimuksissa on, 

että sekä niiden tekeminen että tulokset palvelevat praksistoiminnassa mukana olevien 

työyhteisöjen kehittämistä sekä käytännön opetusta. Tutkimusaiheet ovat lasta koskeva 

tiedonmuodostus avohuollon sosiaalityössä sekä lapsen osallisuus lastensuojelutarpeen 

selvityksen käytännöissä.  

Praksiskauden 2012-13  aikana tutkimukset ovat edenneet aineiston keruulla, joka samalla on 

palvellut sisällöllistä kehittämistä sekä tiedon tuottamista (pilotointiraportti). Tutkimuksen 

kiinnittäminen opetukseen on ollut pienimuotoista, esim. keväällä 2013 K2 -opiskelijoiden oli 



   

5 
 

mahdollista osallistua fokusryhmään, jossa keskusteltiin lastensuojelutarpeen selvityksestä tehdyn 

tutkimuksen alustaviin tuloksiin.  

Tutkimuksen tukiryhmä  
Espoon tutkivan sosiaalityön verkosto, Helsingin tutkivan sosiaalityön ryhmä ja Vantaan tutkimuksen 

tukiryhmä jatkoivat toimintaansa kevään 2013 aikana. Tutkimuksellista tukea ryhmiin antoivat 

koordinaattori Hanna Falk ja yliopistonlehtorin sijainen Maria Tapola-Haapala. Toiminta Espoossa on 

ollut avointa käytäntötutkimuksen tekijöille eri sosiaalialan sektoreilta, Helsingissä kaikille nuorten 

palveluiden ja aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöille sekä Idän lastensuojeluverkostossa kaikille 

lastensuojelun toimijoille ja Vantaalla aikuissosiaalityön ammattilaisille ja tutkijoille. Tutkimuksen 

tukiryhmien käytännön järjestelyistä on vastannut kunkin kunnan yhdyshenkilöt.  

3. Palautetta toiminnasta 2012-2013 

Yhteenveto Praksis digium -kyselystä 

Toimintakauden kokonaisarviointia varten halusimme kysyä uudesta verkostomaisesta tavasta sekä 

siitä, miten toiminta on näyttäytynyt kuntien praksis-toimijoille. Laadimme digium -kyselyn, joka 

toteutettiin 17.6.-12.8.13. Kysely lähti tiedoksi kentälle yhdyshenkilöiden kautta.  

Vastaajia kyselyyn oli yhteensä 37, joten otos on hyvin pieni osa kaikista toimijoista. Vastauksia on 

syytä suhteuttaa tähän. Vastaajat jakautuivat seuravasti: opiskelijoita 2, käytännön opettaja 

(K2/K3/K4) 8, johtavia sosiaalityöntekijöitä 13, Praksis-toiminnassa mukana olevan työyhteisön 

jäseniä (sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja) 7, Praksis-yhdyshenkilöitä 4 ja Sosiaalityön 

johtajia/päälliköitä/esimiehiä 3. Vastaajia oli Espoosta 10, Helsingistä 22 ja Vantaalta 5, joista 

lastensuojelusta 17 ja aikuissosiaalityöstä 20.  

 

Onnistumisia 
Praksiksen julkilausutut toimintaperiaatteet sekä tavoitteet koettiin yksiselitteisesti erittäin tärkeiksi. 
Sen suhteen, miten tavoitteet on saavutettu, oli hajontaa enemmän. Pääosin kuitenkin tavoitteet 
nähtiin toteutuneen hyvin tai jonkin verran hyvin. 

Praksis -toiminnan koettiin auttaneen rekrytoinnissa sekä lastensuojelussa että aikuissosiaalityössä. 
Kunnan olivat tyytyväisiä siihen, että käytännön opetuspaikat on pystytty järjestämään.  

Koettiin, että Praksis -toimintaan osallistuminen tukee ammatillista identiteettiä ja käytännön 
opetus voi tukea koko työyhteisön kehittymistä. Praksis pitää yllä tutkivaa työotetta ja 
käytäntötutkimuksia voidaan hyödyntää etenkin silloin, kun ne ovat työyhteisön itsensä toivomia.   

Yhdyshenkilön rooli nähtiin merkittävänä tiedon välittäjänä omassa kunnassa.  

Ajatuksia verkostona ja toimipisteenä toimimisesta 
Verkoston luomisen tai ylläpitämisen suhteen oltiin jonkin verran kriittisiä. Verkosto nähtiin olevan 
vasta alkuvaiheessa, mutta vahvistuneen. Tärkeää olisi kuitenkin vielä selkiyttää Praksisverkoston 
rakennetta ja kokoonpanoa. 

Se, miten työyhteisön jäsenet suhtautuivat toimintaan, vaihteli siten että aikuissosiaalityön puolella 
vastaajat olivat jonkin verran kriittisempiä kuin lastensuojelussa. Tämä voinee selittyä sillä, että 
lastensuojelun puolella verkostomaisella Praksis -toiminnalla on pidempi historia ja lastensuojelussa 
on ollut työyhteisölähtöistä kehittämistä mm. osana Kehrä I ja II -hankkeita.  
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Vastaajista niukka enemmistö kannatti verkostomaista toiminnan tapaa suhteessa erikoistuneeseen 
toimipisteeseen. Vastaajista kuitenkin 22 (59 %) kannatti molempia vaihtoehtoja lähes yhtä paljon.  

 
70 % vastaajista koki, että heidän työyhteisöt/ toimipisteet soveltuvat käytännön opetuksen 
laadukkaaseen toteuttamiseen. Praksis toiminnalta toivottiin muun muassa oman työn pohtimista ja 
uusia näkökulmia, tutkivaa työotetta, intoa, uusien menetelmien kehittämistä, ammatillista 
osaamista ja tavoitteellista kehittämistä.  

Mitä tarvitaan? 
Praksis -toiminnan edellytyksenä nähtiin sitoutumista, aikaa, yhteistyötä ja yhteistä työn kohdetta 

sekä kiinnostusta ja halua osallistua. Vielä nykyistä enemmän kaivattiin johdon tukea toiminnalle, 
rakenteiden tukemista sekä erikseen varattuja resursseja.  

Opintojaksojen palautteita  

Tässä koonnissa opintojaksoista mukana on erityisesti K2 -jakso, koska se on kuulunut keskeisesti 
Kehittävien sosiaalityöntekijöiden tehtäviin.   

 
Asiakastyön taidot (K2)opintojakso 2013, opiskelijoiden palautetta 
Opintojaksolla oli yhteensä 27 opiskelijaa, joista 12 antoi palautetta kyselylomakkeella.  

91 % vastaajista oli sitä mieltä, että kurssi oli merkittävä osa sosiaalityön opintoja (vastaukset 4-5 

asteikolta 1-5) Todettiin, että kurssi on ” erittäin tärkeä kurssi niille, joilla ei ole kokemusta 

sosiaalialalta”. Erityisesti käytännössä oleminen ja asiakkaiden kohtaaminen ja sen harjoittelu oli 

merkittävää oppimisen kannalta. Nähtiin, että aihevalikoima oli monipuolinen ja kattava ja se tuki 

käytännön työharjoittelua. Pienryhmissä työskentely sekä keskustelut käytännön opettajan kanssa 

koettiin oppimista tukevaksi. Koettiin myös, että luennot ja lukumateriaali antoivat puolestaan 

teoriapohjaa käytäntöä varten. Eräs kommentoi, että ”vaativuus oli sopiva ensimmäiseksi 

harjoitteluksi.”  

Kyselyn vastauksissa oli hajontaa kurssin vaativuudesta. Vastaajista 9 kuitenkin koki, että työskentely 

vastasi omaa lähtötasoa. Kysyttäessä miten kurssi vastasi omaan lähtötasoon yksi sosionomi 

kommentoi näin : ”Hyvin, asiakkaani oli vähän haastavampi, joten opin kyllä uutta, vaikka olenkin 

sosionomi-taustainen ja kokemusta asiakkaan kohtaamisesta oli ennestään. ” Erityisesti sosionomit 

kokivat, etteivät luennot ja seminaarit tarjonneet heille uutta.  

Kehitettävää palautetta annettiin harjoittelun lyhyydestä ja siitä että jakso on opintopisteisiin 

nähden liian vaativa. Palautteena oli esimerkiksi ” Olisin toivonut pidempiaikaista työskentelyä 

asiakkaiden kanssa.” Osa koki, että opintojakso oli pirstaleinen ja hajanainen. Kaivattiin ohjeiden 

selkeyttämistä. Ehdotettiin esimerkiksi sitä, että seminaarit/työpajat pidetään esim. kahden 

viikonaikana heti kurssin alussa, ja niiden jälkeen lähdetään käytäntöön. Myös sosionomeille 

ehdotettiin omia syvemmälle meneviä luentoja.  

Käytännönopettajien palautetta 
Kevään 2013 K2 -jaksolla palautteita saatiin yhteensä 12 käytännönopettajalta. Opintojakso 

kokonaisuutena arvioitiin hyväksi tai erittäin hyväksi sekä tärkeäksi opiskelijoiden ammatillisen 

pätevyyden saavuttamisen kannalta. Osa käytännönopettajista piti opintojakson aikataulua tiukkana. 
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Opintojakson toteutustapaa pidettiin hyvänä tai erittäin hyvänä. Pidettiin tärkeänä asiakkaan 

tapaamisen reflektointia ja aikaa prosessoida. Oppimistehtävät nähtiin oppimista tukevina.  

Käytännönopettajana toimiminen koettiin mielekkääksi ja se nähtiin vahvistaneen ammatti-

identiteettiä. Käytännönopettajat kokivat, että he pystyivät tukemaan opiskelijaa tavoitteiden 

saavuttamisessa, vaikka arvioivat myös kriittisesti omaa ohjaajuuttaan. Antoisaksi koettiin 

vuorovaikutus ja keskustelut opiskelijan kanssa. Aikuissosiaalityössä Työkirja koettiin hyväksi ideaksi, 

mutta pääosin siihen ei ehditty syventyä. Käytännönopettajat kokivat saaneensa riittävästi tukea 

opiskelijan ohjaamiseen ja pääosin tiimit olivat tukeneet käytännönopettajia. Yksi aikuissosiaalityön 

tiimi oli toteuttanut tiimin oppimistehtävän tilannearviotyöskentelystä ja se koettiin hyödylliseksi. 

Praksis toimijoiden rooli koettiin tärkeäksi ja työskentelyä tukevaksi.  

 

Asiakkaiden kokemuksia 

Kokemukset työskentelystä opiskelijan kanssa ovat olleet myönteisiä: 

• Henkisesti niitä asioita on hyvä käydä läpi lähipiirin ulkopuolella etenkin kun keskustelee 
asiantuntemusta omaavan henkilön kanssa. 

• Jotain tekemistä sain arkipäivääni. 
• Tulee kuulluksi, näkyvämmäksi. Muutakin kuin toimeentulotuki. 
• Kartoitti hyvin elämäntilanteeni. 
• Antoi uutta innostusta. 

 
Asiakkaat näkevät sosiaalityön käytännön opetuksen arvokkaana ja tärkeänä: 

• Käytännön asioiden oppiminen on ehdottoman tärkeää.  
• Hyvä asia että näin opetetaan koska käytäntö on aina käytäntöä, asiakastapaamisia on 

vaikea oppia muuten.  

 
Sosiaalityön ammatilliset valmiudet (K3 & 4) arviointi 2012, opiskelijoiden palautetta 

Opintojaksolle osallistui 28 opiskelijaa ja palautekyselyyn vastasi 9 opiskelijaa. Palaute tulee 
suhteuttaa pieneen vastaajamäärään.  

Opintojakso arvioitiin kokonaisuudessaan hyväksi. Parhaaksi anniksi opintojaksolla koettiin 
käytännössä oleminen, asiakastyön kokemuksen karttuminen ja pienryhmät. Enemmän haluttiin 
oppia mm. sosiaalityön menetelmistä, moniammatillisesta työstä ja suunnitelmallisesta 
sosiaalityöstä. Kehittämisen kohteena nähtiin käytännön painottaminen myös seminaareissa, 
koettiin myös että seminaarit antoivat laajempaa perspektiiviä.  89 % opiskelijoista koki käytännön 
harjoittelupaikan hyvänä tai erittäin hyvänä.  Opiskelijat kokivat oppineensa muun muassa 
työyhteisöjen merkityksestä, omasta ammatti-identiteetistään ja palvelujärjestelmästä sekä 
sosiaalityön tekemisen tavoista. Käytännön opettajan merkitys koettiin tärkeäksi osaksi 
oppimisprosessia ja oppimispäiväkirjojen kirjoittaminen nähtiin hyödylliseksi.  

Käytäntöjaksojen muodostama kokonaisuus sosiaalityön opiskelijoiden opinnoissa nähtiin hyväksi. 
Kehittämisehdotuksina olivat muun muassa asiakastyön taidot opintojakson pidentäminen, 
moninäkökulmaisuuden esille tuominen ja palvelujärjestelmän opettaminen.  
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Lopuksi 

Kokonaisuutena voidaan todeta, että Praksis-toiminta kaksivuotiskaudella 2012–2013 on 
kehittynyt myönteisesti. Lähitulevaisuudessa Praksis-toiminta muotoutuu uudelleen 
Helsingin yliopiston ja pääkaupunkiseudun uuden sopimuksen pohjalta. Osaltaan tähän 
vaikuttaa meneillään oleva sosiaalityön oppiaineen tutkintovaatimusten uudistamistyö 
kaudelle 2014-2017.  


