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Vuosi 2014 on ollut Pääkaupunkiseudun Praksiksen uudelleen organisoitumisen aikaa. Vuoden aikana on 

löydetty toimintaa palvelevia ja yhteistyötä tukevia rakenteita yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien, 

Helsingin yliopiston ja Soccan Heikki Waris -instituutin kanssa. Toiminnan ohjausrakenteet on saatu luotua 

sekä pääkaupunkiseudun tasolle että kuntiin.  

Toimintaa on ohjannut PKS-tasolla Praksisohjausverkosto: 

Helsinki: Jonna Vanhanen, Tuula Kuusisto (10/2014 saakka Sari Tuominen 11/2014 lukien) Tytti Hytti, 

Auri Bützow 

Vantaa: Virve Flinkkilä, Teija Hakulinen (varalla), Anna Vuori, Kati Villgren (varalla) 

Anna Cantell-Forsbom, Tiina Turkia (varalla) 

Espoo:  Eveliina Cammarano, Pasi Sipola, Pia Mäkeläinen  

Kauniainen: Jaana Myhrberg  

Metropolia: Riikka Konttinen  

Kalliolan setlementti (Ne-Rå):  Leena Ruskomaa  

Helsingin yliopisto (HWi): Mirja Satka (pj.), Aino Kääriäinen, Ritva Poikela 

Socca (HWi): Laura Yliruka (opintovapaalla 3-5/2014 ja 8-9/2014), Socca Kirsi Nousiainen, Pirjo 

Marjamäki 

Opiskelijaedustus: Niina Aitero, Johanna Lahdenperä (varalla) 

Kokemusasiantuntija:  (11/2014 lukien). 

 

Kunnissa Praksis-toiminnan ohjauksesta vastaavat: 

Helsinki: Helsinki Praksiksen ohjausryhmä, pj. Ulla Tyyskä/Anna-Kaisa Tukiala (11/2014 lukien) 

Vantaa: Vantaan Praksiksen koordinaatioryhmä, pj. Anna Vuori 

Espoo & Kauniainen: Espoon Praksiksen ohjausryhmä, pj. Marja-Leena Remes. 

Praksis-toiminnan työrukkasina toimivat PraksisTekijät. Praksis-tekijöihin kuuluvat 

Praksis-toiminnan kaiken toiminnan läpäiseviksi toimintaperiaatteiksi on määritelty:   

 Dialogisuus ja yhteistoiminnallisuus 

 Tietoperustan ja osaamisen uudistaminen 

 Uusien vaihtoehtojen etsiminen 

Sisällöllisesti Pääkaupunkiseudun Praksiksessa yhdistyy kuntien strategioiden mukainen palvelujen 

kehittäminen ja Helsingin yliopiston sosiaalityön käytäntöjen ja käytäntötutkimuksen opetus. Praksis-

toimintaa yhdistävänä tekijänä on yhteisesti valittu teema: ylisukupolvisen huono-osaisuuden 

katkaiseminen. Vuoden aikana on rakennettu yhteistoiminnallista tiedontuotannon mallia. Tiedontuotannon 

perustana on 1) kokemusasiantuntijoiden, sosiaalialan asiantuntijoiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden 

vuorovaikutus ja siitä syntyvät dokumentit, 2) kuntien kehittämistoiminta sekä  3) tutkimustieto, joka vastaa 

työpaikkojen tarjoamiin kysymyksiin. 
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Ylisukupolvisen huono-osaisuuden katkaisemisen teemaa alettiin työstää aikuissosiaalityön Praksiksessa 

jo loppuvuodesta 2013, kun Tytti Hytti toimi kehittäjäsosiaalityöntekijän tehtävässä. 

Tiedontuottamisprosessiin osallistuivat Helsingin Haagan palvelupisteen sosiaalityöntekijät sekä muutamia 

kokemusasiantuntijoita.  Yhdessä etsittiin vastauksia siihen, millaisia keinoja sosiaalityössä voisi käyttää 

ylisukupolviseen huono-osaisuuteen puuttumisessa. Keskusteluissa puuttumiskeinot jäsentyivät yksilö- ja 

perhelähtöisiksi, yhteisöllisiksi sekä rakenteellisen sosiaalityön keinoiksi (kuva 1). 

 

 
 

Kuva 1. Ylisukupolvisten ongelmien katkaiseminen ja ehkäisy (Tytti Hytti 2013). 

Ylisukupolvisen huono-osaisuuden katkaisemisen teemaa on työstetty vuonna 2014: 

 - avoimen pääkaupunkiseudullisen oppimisverkostotyöskentelyn avulla, 

 - tarkastelemalla ilmiötä eri tavoin yliopisto-opetuksessa,  

 - perustamalla tietopankki ylisukupolviseen huono-osaisuuteen liittyvästä tutkimuksesta sekä 

 - kuntien omissa kokeiluissa ja kehittämisrakenteissa. 

Yhteisen toimintarakenteen muotoutumisessa on merkittävänä osana ollut Helsingin yliopiston 

tutkintovaatimusten uudistus. Tutkintovaatimusten mukaista uusimuotoista käytännön opetusta on 

toteutettu syksystä 2014 alkaen. Praksis-toimintaan sisältyvät viisi kuntien ja Kalliolan setlementin kanssa 

yhteistoiminnallisesti toteutettavaa sosiaalityön käytännön opetuksen jaksoa (K1-K5), sosiaalityön 

käytännön opettajakoulutus, tutkivan sosiaalityön ryhmät Espoossa sekä yhteinen 
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oppimisverkostotyöskentely. Käytännön opetusjaksojen uudistamisessa on huomioitu sosiaali- ja 

terveydenhuollon yhteistyörakenteiden tiivistyminen. Uudeksi käytännönopetusjaksoksi on luotu 

Monitoimijainen sosiaalityön käytäntö (K4, 5 op) maisterivaiheenopintoihin.  

Pääkaupunkiseudun tasoinen oppimisverkostotyöskentely 

Oppimisverkoston ”avauspotkussa”  (8.9.2014) aloitettiin pääkaupunkiseudun yhteinen, kolmivuotinen 

työskentely ylisukupolvisen syrjäytymisen katkaisemiseksi. Seminaarissa esiteltiin ylisukupolvisen 

syrjäytymisen mekanismeja sekä näkemyksiä keinoista sen katkaisuun. 

Pääkaupunkiseudun käytäntötutkimuksen päivässä (6.10.2014) kunnat tarjosivat uusille opiskelijoille lähes 

200 uutta tutkimusaihetta ja päivä tarjosi myös näkökulmia Praksiksen yhteiseen teemaan. 

Kuvastin-menetelmää esittelevässä oppimisverkostotilaisuudessa (8.4.2014) osallistuttiin Kivikon 

lastensuojelun avohuollon Kuvastin-istuntoon ja kuultiin yliopistonlehtori Erja Sauraman esitys Kuvastin-

menetelmän avulla nousseista huomioista ylisukupolvisista asiakkuuksista. 

Kuntien kehittämistoiminta 

Kuntien Praksis-toimintaan kytkeytyvä kehittämistoiminta käynnistyi rekrytoimalla Praksis-

sosiaalityöntekijöitä tai ohjaamalla olemassa olevia henkilöstöresursseja toimintaan. Helsingissä Praksis-

sosiaalityöntekijöinä toimivat Tytti Hytti ja Auri Bützow. Espoossa ja Kauniaisissa Praksistehtäviä hoitaa 

Praksis-tiimi, eli Anu Rämö, Eveliina Cammarano, Maisa Pirkkanen, Jaana Myhrberg, Riina Mattila, 

Henna Leppämäki ja Barbro Julin. Vantaalla Praksis toiminta on perhepalvelujen yhteistä toimintaa ja siellä  

koordinaatioryhmän toimijoina ovat Anna Vuori (ls, pj), Virve Flinkkilä (aik.), Anna Cantell-Forsbom 

(psyk.sos.), Anne Kantoluoto, Hanna Tulensalo ja Vappu Koskinen (ls), Kirsti Huvinen ja Sanna Vaaltola 

(aik.) ja Teija Karttunen (päihde).  

Kuntien kehittämistoiminnassa näkyy selvästi yhä vahvistuva prosessi, jossa opiskelijoiden 

käytäntötutkimusten ja gradujen tuottamaa tietoa on entistä määrätietoisemmin integroitu osaksi 

työpaikkojen oman kehittämisen jatkumoja ja paikalliseen päätöksentekoon. 

Helsingissä Helsingin lastensuojelun Praksis-kehittäminen on kohdentunut lastensuojelutarpeen arviointiin 

ja lastensuojelun avohuoltoon. Kehittämiskohteena on ollut yhtenäinen tuen tarpeen arviointimalli, joka on 

tarkoitus ottaa käyttöön koko lastensuojelussa. Malli otetaan käyttöön myös sijoituksen sosiaalityössä, 

sijaishuollossa ja lastensuojelun palveluissa, vaikka kehittämisresurssia ei ole näihin kohdennettu. Vuoden 

2014 aikana uusi arvioinnin malli on otettu koekäyttöön kaikissa arviointiyksiköissä ja mallia on 

jatkokehitetty yhdessä työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Arvioinnin malli koostuu kahdesta 

kriteeristöstä, joihin on koottu lapsen hyvinvoinnin kannalta tärkeät asiat sekä vanhemman toimintakykyyn 

liittyvät asiat. Lisäksi malliin kuuluu asteikko, jonka avulla sekä sosiaalityöntekijä että asiakas itse arvioivat 

asiakkaan tilannetta. Lisäksi malliin kuuluu asteikko, jonka avulla sekä sosiaalityöntekijä että asiakas itse 

arvioi asiakkaan tilannetta.  

Nuorten sosiaalityössä tavoitteena on ollut vaikuttavien menetelmien kehittäminen sosiaalityöhön nuorten 

tavoittamiseen ja nuorten osallisuuden tukemiseen. Nuorten sosiaalityön Praksis verkostoon kuuluu kuusi 

sosiaalityön työyhteisöä eri palveluyksiköistä. Vuonna 2014 Praksis-toiminnassa on järjestetty useita 

kehittämistilaisuuksia ja työpajoja. Huhtikuussa järjestettiin yhteistyössä Soccan ja 
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kokemusasiantuntijoiden kanssa kehittämistilaisuus yhteistutkimisesta. Tilaisuudessa keskusteltiin 

jälkihuollon asiakasraadin, Itä-Helsingissä käytäntötutkimuksena kokeillun aikuisten 

yhteistutkijuusryhmän sekä nuoret kehittäjät ryhmän paneelin pohjalta. Toukokuussa järjestettiin 

kehittämisiltapäivä, jossa esiteltiin pääkaupunkiseudun Praksista sekä kuultiin puheenvuoroja meneillään 

olevasta Pohjoisen tiimin asiakasseurannan kehittämisestä, käytäntötutkimuksen tekemisestä, nuorten 

osallisuudesta sekä visioitiin narratiivista yhteistutkijuutta asiakkaan kanssa. Nuorten palveluiden 

sosiaalityöntekijöille on järjestetty syyskaudella viisi narratiivisen työtavan työpajaa, joihin on osallistunut 

sosiaalityöntekijöitä aluetiimeistä sekä käytännön opintojaksojen opiskelijoita. Työpajoissa on saanut 

välineitä tavoitteelliseen identiteettityöhön nuorten kanssa. Praksis on tukennut syyskaudella Myllypuron 

palvelupisteen nuorten sosiaalityön sosiaalityöntekijöitä kokeilemaan aulakahviloilla uudenlaista tapaa 

kohdata ja palvella nuoria aikuisia sosiaalitoimistossa. Nuorilta on kerätty palautetta palveluista sekä 

aulakahvilatoiminnasta. Yleistä palautetta on saatu muun muassa hyvästä palvelusta, kohtaamisen ja 

kuuntelun tärkeydestä sekä paremmasta tavoitettavuudesta soittoajoilla. Aulakahvilatoimintaa on 

pääsääntöisesti pidetty tarpeellisena ja hyvänä ideana. Praksis on tukenut sosiaalisen raportoinnin 

tekemisentapoja tiimeissä sekä tukenut nuorten sosiaalityön verkoston toimintaa. Praksiksessa on työstetty 

yhteenvetoa erilaisista sosiaalisen raportoinnin tavoista. Vuosaaren tiimin kanssa on kehitetty Kuvastin-

menetelmää nuorille sopivammaksi ja menetelmää on esitelty myös jälkihuollon sosiaalityöntekijöille. 

Praksis on tukenut Pohjoisen tiimin asiakasanalyysin toteuttamista ja kehittämistä.  

Vantaalla lastensuojelun avohuollon osalta kehittäminen eteni seuraavasti 

1. Huostaanotettujen lasten vanhempien asiakassuunnitelmien kehittäminen 

• Yhteistyötä viriteltiin Voikukkia –hankkeen kanssa ja sovittiin asiakasraati-tapaaminen, 

jossa yhdessä asiakasvanhempien kanssa pohditaan hyvän asiakassuunnitelman 

elementteja. Aiheesta on vireillä opinnäytetyö sijaishuollossa. 

2. Avoin ja osallistava dokumentointi  

• Kaikissa toimipisteissä on kokeiltu avoimen dokumentoinnin käytäntöjä sekä mallinnettu 

sitä, minkälaisin tavoin avointa dokumentointia voi toteuttaa. 

3. Lapsen osallisuus  

• Kehitetty ja otettu kokeiluun lapsen materiaalia (nuoren kirje, esite selvityksestä ja 

suunnitelmallisesta sosiaalityöstä). Lapselta kysyttävää palautetta on kehitetty kaikissa 

toimipisteissä. Lapsikeskeisen sosiaalityön käsikirjan työstäminen on aloitettu. Lapsen 

kohtaamisen mallia pahoinpitelyepäilytilanteessa on kehitetty. Lasten kokemusasiantuntija 

-ryhmästä tehtiin suunnitelma, laadittiin infoja lapsille, vanhemmille sekä työntekijöille. 

Kehittäjäsosiaalityöntekijä osallistui yhteen asiakastapaamiseen, jossa kerrottiin lapsen 

vanhemmalle ryhmän mahdollisuudesta. Vanhempi ei halunnut lapsen osallistuvan 

ryhmään. Toinen asiakastapaaminen suunnitteilla.   

•  Käynnistetty yhteistyötä Tukiyksikön ja Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen 

tukiviikonlopputoiminnan kanssa ryhmän käynnistämisestä tukiviikonloppuina.  

4.  Yhteistyö ja rajapinnoissa tapahtuva kehittäminen 
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•  Varhaiskasvatuksen kanssa pidetty lastensuojeluinfoja (yhteensä 4), joissa on läpikäyty 

yhteistyön toimintamalleja.  Lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyö neuvolan 

perhetyön kanssa. Yhteistyökäytäntöjä on kehitetty ja kuvattu. Elli Iranta-Lindqvist on 

tehnyt sosionomi yamk opinnäytetyön "Neuvolan perhetyön ja lastensuojelun yhteistyön 

kehittäminen Vantaalla".  

Espoo & Kauniainen: Espoossa on tavoitteena nähdä perhe kokonaisuutena lasten ja aikuisten palveluissa 

ja kyetä siten ehkäisemään perheiden syrjäytymistä heille sopivilla tavoilla. Ydintoimijoita ovat 

lastensuojelu ja aikuissosiaalityö täydennettynä muilla lapsiperheiden palveluilla (esim. lapsiperheiden 

perhetyö) ja mahdollisilla kolmannen sektorin kumppaneilla (esim. Voimanpesä-hanke, MLL, Pela). 

Aikuissosiaalityössä tavoitteena on ollut lasten huomioon ottaminen ja tarvittaessa tuen järjestäminen. 

Lastensuojelussa on kehitetty moniammatillista yhteistyötä lasten ja perheiden tukemiseksi. Ennakollisen 

lastensuojeluilmoituksen prosessia on kehitetty yhteistyössä lastensuojelu, aikuissosiaalityön ja 

lapsiperheiden perhetyön kanssa. Aiheeseen liittyvä käytäntötutkimus on antanut hyvää taustatietoa 

prosessin kehittämiselle. Aiheesta on valmistumassa pro gradu –tutkielma. Käytäntötutkimukset ja 

opinnäytetyöt ovat tuoneet esille tarvetta moniammatillisen yhteistyön tiivistämiselle. Espoossa on 

alkamassa moniammatillisen verkkoyhteistyön pilotti, jossa kohderyhmänä ovat raskaana olevat 

aikuissosiaalityön asiakkaat sekä vauvaperheet, jotka voisivat hyötyä moniammatillisesta yhteistyöstä. 

Pilotin arvioinnin suunnitteluun liittyy käytäntötutkimus. Lasten oikeus palveluihin –projektiin on 

liittynyt useita opinnäytetöitä ja tutkimuksia. Esimerkiksi moniammatillinen yhteistyö 

lastensuojeluprosesseissa –pilotin ennakkotiedon keruuseen ja väliarviointiin liittyen on tehty 

opiskelijatöitä.  

Lastensuojelulla ja aikuissosiaalityöllä on joka kevät yhteinen koulutus- ja yhteistyöpäivä. Kevään 2014 

koulutuksessa teemana oli lapsiperheiden taloudellisen tuen myöntäminen sekä asumisen ongelmat 

lapsiperheissä. Yhteistyöteemoja on käsitelty myös lastensuojelun avopalveluiden ja aikuissosiaalityön 

johtavien sosiaalityöntekijöiden yhteisissä tapaamisissa kaksi kertaa vuodessa. Lapsiperheiden asumisen 

ongelmia käsittelevä yhteinen lastensuojelun ja aikuissosiaalityön työryhmä on perustettu syksyllä 2014. 

Asunnottomuuteen liittyvät käytäntötutkimukset ovat lisänneet tietoisuutta asunnottomuudesta. 

Aikuissosiaalityössä on kokoontunut keväällä 2014 äitien yhteistutkijuus-ryhmä, jossa asiakkaat ja 

ammattilaiset ovat tutkineet yhdessä heitä kiinnostavia ilmiöitä ja aikuissosiaalityön ja muita kaupungin 

palveluita. Lastensuojelussa on käynnistetty nuorten kehittäjien ryhmä, jonka tavoitteena on tuottaa 

kokemustietoa lastensuojelusta ammattilaisille. 

Käytännön opettaja sosiaalityön kehittäjänä –koulutus (5+5 opintopistettä)  

Sosiaalityöntekijöille tarkoitettu täydennyskoulutus, käytännön opettajakoulutus, on muuttunut aiemmasta 

käsittäen kaksi erillistä moduulia, joista ensimmäinen (15.8.2014–6.2.2015, 5 op)  toteutettiin syksyllä 2014 

teemalla ”Sosiaalityön opiskelijan käytännön oppimista edistävä ohjaus” ja toinen moduuli tullaan 

järjestämään syksyllä 2015. Moduuli I sisältää neljä lähiopetuspäivää, asiantuntijaluentoja, kirjallisuuden 

lukemista ja tehtäviä sekä vertais- ja reflektioryhmätyöskentelyä. Uutta on mallinnustyöskentely © John 

McWhirter, jota kokeillaan ja  jonka avulla avataan oma refleksiivistä toimintaa.  Moduuli II tulee olemaan 

sosiaalityön kehittämiseen kytkeytyvä. Moduuli I aikana koulutettavat ohjasivat sosiaalityön opiskelijoita 

käytännön asiakastyössä Ammatilliset valmiudet (K3) -opintojaksolla 30.10.2014–22.1.2015. Koulutuksen 

kurssinjohtajia toimivat yliopistonlehtori Ritva Poikela ja kehittämispäällikkö Laura Yliruka. 
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Taulukko 1. Käytännön opettajakoulutuksen Moduuli 1 –jaksoon osallistuneet sosiaalityöntekijät 

sektoreittain.  

Lastensuojelu 7 

HUS/HYKS 5 

Aikuissosiaalityö (sis. nuoret 5 

Perheneuvola  2 

Sosiaali- ja kriisipäivystys 2 

 

Käytännön opetuksen jaksot 

Kansalainen ja yhteisöt (K1) -opintojakso (5 op) toteutetaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy kolmanteen sektoriin sosiaalialan toimijana ja 

kansalaisten kokemuksiin sekä oman hyvinvointinsa subjekteina että sosiaalialan palvelujen käyttäjänä 

julkisella tai yksityisellä sektorilla. Kurssilla tehdään osallistavan havainnoinnin tehtävä 

yhteisösosiaalityön toimipisteessä. K1 järjestettiin edelleen yhteistyössä Kalliolan setlementin kanssa. 

Vastuuopettaja: professori Mirja Satka. 

Asiakastyön taidot (K2) -opintojaksolla (5 op) perehdytään sosiaalityön ammattikäytäntöihin.  Opintojakso 

toteutettiin yhteistoiminnallisesti PraksisTekijöiden kanssa. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää 

asiakkaan osallisuuden asiakastyön keskeisenä lähtökohtana ja sosiaalisen toimintakyvyn merkityksen 

vuorovaikutustilanteessa. Opintojaksolla opiskelija perehtyy sosiaalityön eettisiin periaatteisiin sekä niiden 

merkitykseen käytännön toiminnassa ja harjoittelee kriittistä reflektiota. Vastuuopettajana toimi keväällä 

2014 yliopistonlehtori Aino Kääriäinen.  

Ammatilliset valmiudet opintojaksolla (K3) –opintojaksoa (10 op.) on toteutettu uudistettuna (200h, 10 op, 

ensimmäisen  kerran 30.10.2014 - 22.1.2015). Keskeisiä ammatillisia valmiuksia opetellaan sosiaalityön 

erilaisissa toimipaikoissa monipuolisesti.  Metataitoina opetellaan toimintalähtöistä, dialogista ja 

kohtaavaa  vuorovaikutusta sekä moninäkökulmaista ja tulkinnallista  tiedontuotantoa ja toiminnan 

rakentumista. Vastuuopettaja: yliopistonlehtori Ritva Poikela. Lisäksi OKM:n lisämäärärahalla on palkattu 

yliopistonlehtori Kaija Hänninen. 

Käytäntötutkimuksen opintojaksolta (K5, 15 op) valmistui 57 käytäntötutkimusta. Käytäntötutkimusjakson 

tarkoituksena on luoda valmiuksia tutkia ja kehittää työkäytäntöjä sosiaalityössä. Opiskelijat tekevät 

käytäntötutkimuksensa yhteistyössä työyhteisöjen kanssa ja työyhteisöt saavat tutkimuksista arvokasta 

tietoa. Osa käytäntötutkimuksista julkaistiin Soccan sivuilla. Vastuuopettajina toimivat suomenkielisen 

koulutuksen osalta professori Mirja Satka ja yliopistonlehtori Aino Kääriäinen.  

Tiedotus ja kansainvälinen toiminta 

Praksis-toimintaa on esitelty Heikki Waris -instituutin uusien verkkosivujen ja Soccan verkkosivujen 

kautta.  Myös facebook-sivujen kautta tiedotetaan toiminnasta. Kuluneena vuonna perustettiin Praksis-

ekstranet-sivusto palvelemaan toimijoiden välistä yhteistyötä. Lisäksi kunnilla on omia tiedotuskanaviaan 

käytössään. Praksiksen toimintaa esiteltiin eurooppalaisen sosiaalityön tutkimuksen konferenssissa 

Bolzanossa huhtikuussa 2014. Konferenssissa esittelivät tutkimustaan Aino Kääriäinen, Heidi Muurinen ja 

Mirja Satka. Praksis-toiminnasta lähetettiin tulevaan eurooppalaiseen sosiaalityön tutkimuksen 
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konferenssiin kolme abstraktia sekä esitys symposiumin järjestämisestä. Edelleen Praksis-toimintaa 

esiteltiin kesällä käytäntötutkimuksen konferenssissa New Yorkissa, johon osallistuivat Mirja Satka, Heidi 

Muurinen, Kati Palsanen ja Laura Yliruka.  

Lukuja: 

Pääkaupunkiseudun Praksis järjesti 3 oppimisverkostotilaisuutta, joihin osallistui yhteensä n. 200) 

osallistujaa. Uusimuotoisen käytännön opettajakoulutuksen aloitti 21 käytännön opettajaa. 

Käytännön opetukseen osallistuu vuosittain 135–150 opiskelijaa Helsingin yliopistosta ja 40 

Avoimesta yliopistosta. Praksiksen kehittämistoimintaan osallistuu kunnissa (262 

sosiaalityöntekijää Helsingissä, 126+ Vantaa ja Espoossa x) työntekijää. Käytäntötutkimuksia 

(K5) valmistui 57 kappaletta (liite 1).  

 

Praksis vuonna 2015 

 

Vuoden 2015 aikana Praksiksessa vahvistetaan yhteisen tiedon tuottamisen rakennetta ja nautitaan 

ensimmäisistä tiedontuotannon hedelmistä. Keväällä valmistuvat ensimmäiset käytäntötutkimukset (K5), 

joita on kohdennettu erityisesti ylisukupolvisen huono-osaisuuden teemaan. Vuoden alussa asteittain 

voimaan astuva uusi sosiaalihuoltolaki vaikuttaa Praksis-opetukseen ja kehittämistoimintaan. Erityisesti 

nuorisotakuu ja siihen sisältyvä sosiaalinen kuntoutus ja moniammatillinen palvelutarpeen arviointi, 

rakenteellinen sosiaalityö kuin myös uudistuva lastensuojelu osuvat Praksis-kehittämisen ytimeen tulevana 

vuonna.  

Sosiaalityön käytännön opinnoissa käynnistyy uusimuotoinen Asiakastyön taitojen (K2) opintojakso 

yhteistyössä kuntatoimijoiden kanssa. Vastuuopettajina opintojaksolla vuonna 2015 toimivat 

yliopistonlehtori Kirsi Nousiainen ja kehittämispäällikkö Laura Yliruka. 

Uudistetun käytännön opettajakoulutuksen jatko-osa eli Moduuli II (5 op.) käynnistyy syksyllä. Kurssin 

johtajina toimivat yliopistonlehtori Ritva Poikela ja Laura Yliruka. 

Myös uuden Moninäkökulmainen sosiaalityön käytäntö (K4) opintojakson suunnittelu ja toteutus ovat 

vuoden 2015 tehtäviä. Tavoitteena on luoda tästä opintojaksosta pitkällä tähtäimellä monialaisen toiminnan 

yhteinen opiskeluareena sekä sosiaali- että terveydenhuollon opiskelijoille, jolloin myös 

Pääkaupunkiseudun Praksiksen ohjausverkostoon kutsutaan terveydenhuollon edustaja. Kyseessä voisi olla 

ongelmaperusteinen ja ilmiökeskeinen työskentelytapa esimerkiksi lääkäriopiskelijoiden kanssa. 

Tavoitteena opintojaksolla olisi saada opiskelijat tekemään työtä jo yhdessä jo perusopintojen vaiheessa. 

Tutkintovaatimusten mukaan seminaarissa työskennellään tutkivalla työotteella yhteistoiminnallisesti. 

Opintojaksolla opiskelijat, käytännön opettajat, kokemusasiantuntijat ja opettajat analysoivat yhdessä 

kokemuksiaan asiakkuus- ja palveluprosesseista. Vastuuhenkilö: Mirja Satka. 

Yhteiset pääkaupunkiseudun tasoiset juonteet eli 1) ylisukupolvinen huono-osaisuus 2) vaikuttavat 

asiakastyö menetelmät 3) dokumentointi ja 4) sosiaalinen raportointi ohjaavat 

oppimisverkostotyöskentelyä vuonna 2015. 
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Oppimisverkostotilaisuudet ovat työpajoja, joissa työskennellään monitoimijaisesti. Tavoitteena on 

yhteinen oppiminen ja tiedonrakentaminen. Oppimisverkostotilaisuuksissa esitellään käytäntöön liittyviä 

tutkimuksia, selvityksiä ja uusia avauksia. Tavoitteena on ristiin pölyttää pääkaupunkiseudulla tapahtuvaa 

kehittämistä aiheen parissa, tarjota tietoa palvelujen kehittämiseksi, verkostoitua ja synnyttää synergiaa 

sekä dialogeja eri toimijoiden välille.  

 

Suunnitellut koko päivän kestävät oppimisverkostotilaisuudet ovat: 

Ajankohta Teema Erityistä Tila 

 

24.3.2015 

Kohti uusia 

toimintaorientaatioita: 

Luovat menetelmät 

sosiaalityössä 

Laurean, Metropolian ja 

Diakoniakorkeakoulun 

opettajat mukana 

suunnittelussa ja 

toteutuksessa 

Sofianlehdonkatu 5b, 

Metropolia. 

17.4.2015, klo 9-15.30 Dokumentointi 

sosiaalityössä 

Aino Kääriäinen 

kouluttaa.  

Hotelli Kuninkaantien 

auditorio, Espoo 

25.5.2015 Sosiaalinen raportointi Vertaisoppimista 

sosiaalisen raportoinnin 

tavoista eri kunnissa. 

Kuntatalo? 

18.9.2015 Ylisukupolvisuuden 

merkitys perhe- ja 

sosiaalipalveluissa  

Yhteistyössä THL:n ja 

Sosiaalityön 

tutkimuksen seuran 

kanssa 

Tieteiden talo 

15.10.2015 Pääkaupunkiseudun 

käytäntötutkimuksen 

päivä 

”Pestuumarkkinat” Yliopisto 

 

Tehdään yhteistyötä THL:n LasteTuT –hankkeen  kanssa. Tulevana vuonna toteutetaan yhteinen 

paikallista ja kansallista tasoa yhdistävä yhteinen tiedontuotantoprosessi ja -julkaisutoiminta, joka kokoaa 

käytännön kehittämistä, tutkimusta ja päätöksentekijöiden näkemyksiä. Kokoavana tuotoksena syntyy 

käytäntöä palveleva Praksis-julkaisu, jossa jäsennetään ylisukupolvista huono-osaisuutta ja sen katkaisua 

ilmiönä ja toimintana. Prosessi tuottaa lisäksi yhteisen oppimisverkostotilaisuuden ”Ylisukupolvisuuden 

merkitys perhe- ja sosiaalipalveluissa.”  

Narratiivisen työskentelyn työpajatoimintaa levitetään Helsingin lisäksi muihin kuntiin. 

Vastuuhenkilöt: erikoistutkija Kirsi Nousiainen ja Laura Yliruka.  Tuoreiden tutkimusten mukaan 

narratiivinen työskentelytapa on lupaava lähestymistapa eri sosiaalityön alueilla (Hulkko 2008; Korhonen 

2013). Esimerkiksi narratiivisuutta ja läheisneuvonpitoa yhdistävästä työskentelytavasta koulu- ja 

työelämän ulkopuolella olevien nuorten kanssa työskentelyssä on hyviä kokemuksia (Vesterinen 2012).  

”Mikäli sosiaalityöntekijät kannustavat kertomaan tarinoita, joissa syyt tilanteeseen löytyvät itsen 

ulkopuolelta ja ratkaisut tilanteisiin itsestä, säilyy asiakkailla paremmin usko itseensä ja 

tulevaisuudessa selviytymiseen.” (Hulkko 2008) 
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Kuvastin – reflektiivisen itse- ja vertaisarviointimenetelmän käytön tueksi vahvistetaan Kuvastin-

tuutoritoimintaa.http://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyomenetelmat-ja-

valineet/tyomenetelmat/kuvastin-malli  Vastuuhenkilö: Laura Yliruka 

Ylisukupolvisen huono-osaisuuden tutkimustietopankkia täydennetään ja siihen liitetään myös 

kaunokirjallisuusosio. Vastuuhenkilö: Kirsi Nousiainen. 

Metropolialueen sosiaalisen eheyden kumppanuusohjelmassa (14.11.2014) on sovittu valtion ja kuntien 

sekä kuntien keskinäisen yhteistyön tiivistämisestä. Tämä tarkoittaa muun muassa nuorten ylisukupolvisen 

syrjäytymisen ilmiöihin tarttumisesta ja niiden torjumista. Metropolialueen kuntien tulee suunnitelman 

mukaan paikallisesti laatia konkreettiset työsuunnitelmat, missä nuorten tilannekartoitusten pohjalta 

lähtevää tukea kehitetään palvelusuunnitelmiksi ja katkeamattomiksi palvelukokonaisuuksiksi. 

Toimenpidekokonaisuuksissa mainitaan muun muassa sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallien ja 

kuntoutuspolkujen kehittäminen. Kuntatason yhteistyön etenemisestä esimerkkinä mainitaan 

Pääkaupunkiseudun Praksis-toiminta. Edellä mainittu narratiivisen sosiaalityön vahvistaminen kytkeytyy 

nuorten sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallien kehittämiseen.  

Helsingissä lastensuojelussa Praksis-kehittämisen osalta jatketaan vuonna 2015 yhtenäisen tuen tarpeen 

arviointimallin parissa. Vuonna 2014 keskityttiin pitkälti arviointiyksiköihin, joten vuonna 2015 

työskentely painottuu avohuollon tiimeihin. Uusi tuen tarpeen arviointimalli on toistaiseksi ollut 

koekäytössä avohuollossa ainoastaan havainnointiasiakkaiden työntekijöiden kohdalla.  Vuoden 2015 

aikana kaikki havainnointiasiakkuuden siirtyvät avohuollon tiimeihin ja sen jälkeen kaikkien halukkaiden 

toimipisteiden kanssa pidetään puolikas kehittämispäivä. Mallin käyttöönotto avohuollossa ja sen 

jatkokehittäminen työntekijöiden kanssa tulee vaatimaan paljon työskentelyä. Malli on edelleen avohuollon 

työntekijöille melko vieras, joten Praksis-sosiaalityöntekijän tulee olla paljon kentällä ja järjestää 

työntekijöiden kanssa erimuotoisia kehittämistilaisuuksia.  Vuoden 2015 aikana avohuollon lisäksi myös 

sijaishuollossa ja lastensuojelun palveluissa otetaan malli käyttöön. Vaikka Praksis-sosiaalityöntekijä ei 

työskentele näiden yksiköiden kanssa, tulee hän kuitenkin olemaan tarvittaessa yksiköiden tukena 

kehittämiseen liittyvissä asioissa. 

Praksis tulee nuorten sosiaalityössä keskittymään tiedolla vaikuttamiseen ja sosiaalisen raportoinnin 

tapojen kehittämiseen. Kehittämistyö kytkeytyy sosiaali- ja terveysviraston strategiaan ehkäistä nuorten 

aikuisten syrjäytymiskehitystä erityisesti koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten aikuisten 

osalta. Kehittäminen tapahtuu tukemalla työyhteisöjen sosiaalisen raportoinnin kokeiluja: Praksis 

sosiaalityöntekijä koordinoi työyhteisöjen kokeilujen kokonaisuutta, tukee vertaisoppimista ja – 

kehittämistä sekä jäsentää tietoa siitä miten sosiaalista raportointia tehdään. Aluksi täsmennetään 

jälkihuollon sosiaalityön tekemää sosiaalista raportointia ja muina kokeiluina tuetaan Pohjoisen tiimin 

tekemää asiakasseurantaa, Kuvastinta käyttäviä työyhteisöjä sekä mahdollistetaan erilaisia 

kohtaamisfoorumeita nuorten kanssa, joissa on tarkoitus saada palautetietoa nuorilta. Tavoitteena on tukea 

moninäkökulmaista tiedontuotantoa ja tiedon hyödyntämistä: yhdistää työntekijöiden ja asiakkaiden 

kokemustietoa, tutkimus- ja tilastotietoa sekä löytää sosiaalisen raportoinnin kanavia tiedon 

hyödyntämiselle ja tiedolla vaikuttamiselle. Asiakastyöstä nousevaa sosiaalista raportointia pyritään 

kytkemään myös kaupungin hyvinvointisuunnitelmiin ja – kertomuksiin.  

Vantaa: 
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Vantaalla kehittämisen teemat ovat 

1. Päihdepalvelut: lapsi- ja perhenäkökulman esiin ottamisesta päihdekartoituksen aikana (manuaali)  

2. Yhteistyön kehittäminen perhepalvelujen sisällä  

 Näkökulmana hyvinvoinnin lisääminen pahoinvoinnin vähentämisen sijaan 

 Päivitetään ja luodaan yhteiset prosessit ja rakenteet uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti 

asiakaslähtöisesti  

 Asiakasperheen tarpeista lähtevän yhteistyön tekeminen pilotoimalla työtapaa kaikilla 

alueilla muutaman asiakasperheen kanssa  

3. Yhteinen Praksis-iltapäivä toukokuussa (alustavasti 28.5.2015) 

4. Varhaisen vaiheen työn kehittäminen ja konkretisoiminen 

 Lapsikeskeisen lastensuojelun käsikirjan työstäminen 

 Lapsen oikeuksien hyödyntäminen lastensuojelutyössä (esim. arviointityössä) ja yhteisessä 

työssä perhepalveluissa 

 Lapsen arki keskiöön työssä (esim. puheessa ja arvioinnissa) 

5. Sosiaalisen raportoinnin kehittäminen 

Espoo & Kauniainen: 

Aikuissosiaalityössä tavoitteena on lasten huomioon ottaminen ja tarvittaessa tuen järjestäminen niin, että 

lastensuojeluasiakkuutta ei syntyisi. Lastensuojelussa jatketaan ja laajennetaan moniammatillisen 

yhteistyön kehittämistä sekä syvennytään arvioinnin sisällölliseen kehittämiseen. Huostaanotettujen lasten 

vanhempien kanssa tehtävää työtä on tarkoitus kehittää yhteistyössä lastensuojelun ja aikuisten palveluiden 

kanssa. Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen prosessia kehitetään yhteistyössä lastensuojelun, 

aikuissosiaalityön ja lapsiperheiden perhetyön kanssa. Aiheesta järjestetään koulutustilaisuus, joka on 

lastensuojelun, aikuissosiaalityön, lapsiperheiden perhetyön ja neuvolan terveydenhoidon yhteinen. 

Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen prosessista on valmistumassa pro gradu –tutkimus. Espoossa on 

alkaa helmikuussa 2015 moniammatillisen verkkoyhteistyön pilotti, jossa kohderyhmänä ovat raskaana 

olevat aikuissosiaalityön asiakkaat sekä vauvaperheet, jotka voisivat hyötyä moniammatillisesta 

yhteistyöstä. Pilotin arvioinnin suunnitteluun liittyy käytäntötutkimus. Lastensuojelun asiakkaana olevista 

vauvoista ja heidän perheistään tehdään pro gradu –tutkielma sekä amk-opinnäytetyö. Vauvaperheisiin 

liittyvää koulutusta on suunnitteilla ja vauvojen palveluita kehitetään. Senioriasiantuntijan työpanosta 

käytetään vauvatyön kehittämiseen. Lasten oikeus palveluihin –projektin tuloksia hyödynnetään ja 

syntyneitä hyviä käytäntöjä jalkautetaan.  Lapsiperheiden asumisen ongelmia käsittelevä yhteinen 

lastensuojelun ja aikuissosiaalityön työryhmä jatkaa työskentelyään. Asunnottomuuteen liittyvät 

käytäntötutkimukset ovat lisänneet tietoisuutta asunnottomuudesta.  

 

Keväällä 2015 on tarkoitus toteuttaa lastensuojelun ja aikuissosiaalityön yhteinen äitien yhteistutkijuus-

ryhmä, jossa asiakkaat ja ammattilaiset tutkivat yhdessä heitä kiinnostavia ilmiöitä kaupungin palveluita. 

Kokemusasiantuntijatoimintaa laajennetaan sekä aikuissosiaalityössä että lastensuojelussa. 

Lastensuojelussa toteutetaan neljä asiakaspalautetilaisuutta. Perheiden ryhmätoimintaa lisätään ja 

suunnitellaan yhdessä. Lastensuojelu on mukana THL:n toteuttamassa Huosta-hankkeessa, jossa tutkitaan 

huostaanoton syitä ja palvelupolkuja sekä kustannuksia. Tutkimuksessa selvitetään myös huostaanottoihin 

vaikuttavia kuntatekijöitä. Tutkimushankkeeseen osallistuu erikoistutkija Kirsi Nousiainen 

pääkaupunkiseudun osaamiskeskuksesta.  

 

Muuta 



Pääkaupunkiseudun Praksis  
 

12 

Vuonna 2015 jatketaan myös valtakunnallisen Praksiksen ideointia ja kehittämistä ja osallistutaan 

Ljubljanan Eurooppalaisen sosiaalityön tutkimuksen konferenssiin.  

Rahoitus 

Espoo, Kauniainen ja Vantaa rahoittavat Helsingin yliopiston käytäntötutkimuksen professuurin (50%) ja 

yliopistonlehtorin (100%). Yliopisto osallistuu toimintaan vastaavilla palkkasummilla sekä muulla 

käytännön opetuksen rahoituksella. Helsingin kaupunki rahoittaa pääkaupunkiseudun Praksista Soccan 

yhteistyösopimuksessa määritellyllä summalla (kehittämispäällikön ent. johtava sosiaalityöntekijä ja 

toimistonhoitajan palkat). Käytännön opettajakoulutus on kunnille maksullista: 200€/moduuli. 

Koulutukseen sisältyy kaksi moduulia, jotka järjestetään peräkkäisinä vuosina. Praksiksella ei ole erillistä 

toimintarahaa.  

 


