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1. JOHDANTO 
Pääkaupunkiseudun Praksiksessa saatiin vuonna 2016 valmiiksi ensimmäinen temaattinen kehittä-
misjakso ylisukupolvisen huono-osaisuuden katkaisuun liittyen. Opetuksen osalta uutta oli Moninä-
kökulmainen sosiaalityön käytäntö (K4) -jakso, joka toteutettiin ensimmäistä kertaa lääketieteelli-
sen tiedekunnan ja valtiotieteellisen tiedekunnan yhteistyönä. Se sai runsaasti myönteistä huomio-
ta osakseen. Kuluneena toimintavuonna on valmisteltu Helsingin yliopistossa suurta muutosta tut-
kintorakenteeseen: niin sanottua Iso Pyörä -koulutusuudistusta.  Praksiksen toiminta laajeni niin, 
että myös HUS:n sosiaalityöntekijät osallistuivat aktiivisesti toimintaan. Kokemusasiantuntijoiden 
rooli vahvistui, kun Osallisuuden aika ry. tuli mukaan toimintaan monipuolisesti. 

Kuntien kehittämistyössä painottui edelleen sosiaalihuoltolain mukainen palvelujen uudistaminen, 
erityisesti rakenteellisen sosiaalityön ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen. Ylisukupolvisen 
huono-osaisuuden katkaisun teema näkyi kehittämistyössä muun muassa perhekuvioiden, sosiaali-
sen verkoston ja historiatietojen kartoittamisen lisääntymisenä ja sitä kautta tuloksekkaampana 
työskentelynä esimerkiksi asiakkaiden voimavaroja vahvistavalla tavalla (Hytti 2017, 4). 

Vuoden aikana valmistauduttiin myös pysyvän valtakunnallisen lastensuojelun kehittämisrakenteen 
luomiseen osallistumalla sen suunnitteluun ja järjestämällä oppimisverkostotilaisuus. Vahvistusta 
pääkaupunkiseudulliseen aikuissosiaalityön kehittämiseen saatiin loppuvuodesta 2016, kun ProSos 
-hankkeelle myönnettiin ESR-rahoitus.  

Praksiksen toiminnan arviointia varten tehtiin ranskalainen kilpailutus (hinta oli päätetty jo etukä-
teen) ja ulkopuolinen arvioija toteutti arviointia 4-6/2016. Arviointi valmistui tammikuussa 2017 
Tytti Hytin toimesta. 

 

2. PRAKSIS 
Pääkaupunkiseudun Praksis on Helsingin yliopiston ja pääkaupunkiseudun kuntien yhteistä toimin-
taa asiakastyön käytäntöjä kehittävälle sosiaalialan käytäntötutkimukselle ja -opetukselle. Se mah-
dollistaa yliopiston, kaupunkien ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen. Ta-
voitteena on rakentaa ja ylläpitää pääkaupunkiseudun sosiaalialan asiantuntijaosaamista ja uudis-
taa sen tietoperustaa käytännöistä käsin. (Heikki Waris -instituutti 2014.) Praksis ei siten ole vain 
käytännönopetuksen areena. Praksiksen toiminnan ydin on sosiaalityön käytännön opetuksen, tut-
kimuksen ja kehittämisen liittäminen käytännön sosiaalityöhön sekä edistää pääkaupunkiseudullisia 
yhteisoppimisen prosesseja (esim. oppimisverkostotoiminta) monien toimijoiden kesken. Praksis- 
toimintaa jäsennetään seuraavan kolmion avulla (Kuvio 1).   
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KUVIO 1. Praksiksessa yhdistyvät sosiaalityön käytännönopetus, tutkimus ja kehittäminen asiakas-
työn yhteydessä. 
 
Käytännönopetuksessa painottuu trialoginen oppiminen. Trialogisella oppimisella tarkoitetaan sel-
laista yhteisöllisen oppimisen muotoa, jossa toiminta organisoidaan yhteisesti luotavien ja muokat-
tavien jaettujen kohteiden kehittämisen ympärille. Trialoginen oppiminen painottaa sitä, että tie-
don siirtäminen ei riitä, vaan tietoyhteiskunta vaatii lähestymistapaa, jossa uutta tietoa luodaan. 
(Paavola 2012.) Sosiaalityön käytännön opetus on sisältänyt viisi jaksoa (lyhenteinä K1–K5) kandi-
daatti- ja maisteriopintojen aikana. Tulevissa rakenteissa jaksoja on kolme. 
 
Praksiksen toimintaa vie eteenpäin noin kerran kuukaudessa kokoontuva PraksisTekijät (liite 2) ja 
ohjaa kaksi kertaa vuodessa kokoontuva Praksiksen ohjausverkosto (liite 1). Soccan neuvottelu-
kunta vahvistaa toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen. 

2.1 HENKILÖSTÖ 
Sosiaalityön käytäntötutkimuksen professorina toimi Mirja Satka, yliopistonlehtoreiden vakansseis-
sa sen sijaan tapahtui vuoden 2016 aikana useita vaihdoksia: Kirsi Nousiainen toimi Aino Kääriäi-
sen sijaisena 1.8.2015–30.6.2016. Kääriäinen palasi sosiaalityön käytäntötutkimuksen yliopiston-
lehtoraattiin 1.7.2016 lukien. Yliopistonlehtori Ritva Poikela jäi eläkkeelle kesällä 2016 ja YTT Maija 
Jäppinen aloitti hänen sijallaan vakinaisena sosiaalityön käytäntötutkimuksen yliopistonlehtorina 
1.8.2016 lukien. Lisäksi Helsingin yliopisto pestasi Kirsi Nousiaisen määräaikaiseen, ylimääräiseen 
sosiaalityön käytäntötutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävään 1.11.2016 lukien suuren työmäärän 
vuoksi.   

THL osti kehittämispäällikkö Laura Ylirukan työpanosta valtakunnalliseen LAPE-
mallinnustyöskentelyn suunnitteluun 2kk (ajalla 5-12/2016). Lisäksi Yliruka toimi valtakunnallisessa 
LAPE-mallinnusprosessissa lastensuojelun laitoshoidon mallinnusryhmän sihteerinä ja mallinnuksen 

Käytännönopetus

Käytäntötutkimus

Asiakastyö

Kehittäminen
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toimittajana. Mallinnus valmistuu 1/2017 mennessä ja julkaistaan THL:n työpapereita sarjassa 
myöhemmin keväällä. 

Yliruka vastasi myös Saija Turusen kanssa pääkaupunkiseudun Lapsi- ja perhepalveluiden muutos-
ohjelman hankehakemuksen valmistelusta kuntien ja HUS:n edustajien kanssa. Hankehakemuk-
seen kirjattiin, että LAPE-kehittämisessä hyödynnetään Praksiksen vakiintunutta toimintatapaa. 
Hankehakemukseen on kirjattu myös valtakunnalliseen lastensuojelun klinikkarakenteeseen täh-
täävä tutkimuskoordinaattorin tehtävä. Yliruka osallistui myös valtakunnallisen monitieteisen las-
tensuojelun asiantuntijaryhmän toimintaan ja kävi kuultavana eduskunnassa sosiaalityön tutkimus-
rahoituksesta.  

Kirsi Nousiainen toimi Ylirukan sijaisena yhdessä Ritva Poikelan kanssa Sosiaalityön käytännön-
opettajakoulutuksen kurssinjohtajana syksyllä 2016.   

Vuonna 2016 toteutetun Praksis-toiminnan arvioinnin tekivät Kristiina Järvi ja Tytti Hytti (päävas-
tuisena). Arvioinnin ohjausryhmään kuuluivat Pirjo Marjamäki, Mirja Satka ja Laura Yliruka. 

2.2 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA  
Praksis-toimintaa esiteltiin ESWRAN pre-konferenssissa Lissabonissa keväällä 2016 otsikolla Gener-
ating knowledge production and social work practices in a network collaboration – the case of in-
tergenerational social exclusion. Pre-konferenssiesitys. Esittäjä: Kirsi Nousiainen. Praksistoiminnas-
ta ilmestyi myös julkaisuja (ks. Soccan toimintakertomus).  

2.3 VIESTINTÄ 
Praksiksen tiedotuksen foorumeina toimivat Soccan ylläpitämä Praksis-sivusto, Helsingin yliopiston 
Heikki Waris -instituutin blogisivusto sekä Heikki Waris -instituutin facebook-sivusto. Praksikseen 
liittyvät verkkosivut kiinnostivat lukijoita. Kaksi Praksiksen uutissivua oli Soccan internetsivujen 
suosituimmat (Luovat menetelmät oppimisverkoston uutinen sekä Puheista tekoihin -julkaisun uu-
tinen). Facebookissa hitti oli uutinen moniammatillisesta opetuksesta. Uutinen tavoitti yli 6300 ih-
mistä ja juttua jaettiin 22 kertaa. Jenni Wiikla aloitti Praksiksen harjoittelijana joulukuussa 2016. 
Jennin työtehtäviin kuului muun muassa ylisukupolvisuusteemasta viestiminen. 

3. KÄYTÄNNÖNOPETUS 
Kansalainen ja yhteisöt (K1) -opintojakso järjestettiin 20.1.–11.4.2016 kahtena vaihtoehtoisena 
kurssina. Näiden lisäksi sivuaineopiskelijat suorittivat opintojakson korvaavalla esseellä. Yhteensä 
66 opiskelijaa suoritti opintojakson vuonna 2016. Opintojakson tavoitteena on tutustua kansalais-
yhteiskuntaan sekä yhteisöjen merkitykseen. K1 opintojakson käytännön opetus 60 tuntia tapahtui 
neuvontapiste NeRå:ssa, josta saatu palaute kerättiin suullisesti opintojakson loppuseminaarissa. 
Palauteen mukaan osa opiskelijoista oli tyytyväisiä harjoitteluun, kun taas osa kritisoi asiakkaiden 
vähäisyyttä, mikä puolestaan johti turhautumiseen. Harjoitteluun sisältyneitä tutustumiskäyntejä 
pidettiin hyvinä ja opettavaisina. Vaihtoehtoinen tapa NeRå:ssa tapahtuneelle harjoittelulle oli 
kurssi Place Matters: The return of community in social work. Kurssin piti dosentti, sosiaalityön 
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professori Kris Clarke California State Universitystä ja sen aikana toteutettiin mm. Yhdyskuntakäve-
lyt Kalliossa ja Vuosaaressa. K1-opintojakson vastuuopettajana toimi yliopistonlehtori Kirsi Nousiai-
nen. 

Asiakastyön taidot (K2) -opintojakso toteutettiin 18.1.–3.3.2016. Sen suoritti 23 opiskelijaa. 
Opintojaksoon sisältyi opiskelua käytännön sosiaalityön toimipisteissä 30 tuntia. Käytännön opiske-
lupaikat sijaitsivat sekä lastensuojelun, aikuissosiaalityö että perheneuvolan sosiaalityössä. Opinto-
jakson keskeisenä tavoitteena oli perehtyä erityisesti tilannearviotyöskentelyyn. Vastuuopettajana 
toimi yliopistonlehtori Kirsi Nousiainen ja kehittämispäällikkö Laura Yliruka. Opintojakso toteutettiin 
tiiviissä yhteistyössä PraksisTekijöiden kanssa. 

Ammatilliset valmiudet (K3) järjestettiin syyslukukaudella (30.9.–12.12.2016) ja sille osallistui 
29 opiskelijaa. Opintojaksoon sisältyi 200 tuntia käytännönopiskelua koulutetun käytännönopetta-
jan ohjauksessa. Käytäntöpaikkoja oli monipuolisesti pääkaupunkiseudun kuntien sosiaalityön toi-
mipisteissä, koulujen sosiaalityössä ja HUS:ssa. Opintojakso on rakennettu monipuoliseksi kokonai-
suudeksi ja palautteiden perusteella se tukee opiskelijoiden oppimista hyvin. Kehittämistarpeita 
palautteiden perusteella liittyy mm. opintojakson työmäärän hallintaan sekä käytännön ja teorian 
yhdistämisen tukemiseen. Vastuuopettajina toimivat yliopistonlehtorit Maija Jäppinen ja Kaija Hän-
ninen (OKM:n lisämäärärahalla). 

Maisteriopintoihin kuuluva Moninäkökulmainen sosiaalityön käytäntö (K4) oli uusi opintojak-
so ja se toteutettiin lukuvuonna 2015–2016 kaksi kertaa kahtena erilaisena kokeilevana pilottikurs-
sina. Lisäksi kurssin saattoi suorittaa ryhmätenttinä – tämä järjestely oli tarpeen, koska kurssin 
opiskelijamäärä vuonna 2016 oli poikkeuksellisen iso. Jälkimmäinen kurssi oli avoin myös Helsingin 
yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille otsikolla 'Lääkärin ja sosiaalityöntekijän mo-
ninäkökulmainen yhteistyö' (kurssi oli myös lääketieteellisen tiedekunnan hyväksymä valinnainen 
kurssi) ja siitä tiedotettiin paljon, mutta sen suoritti vain 1 lääkäriopiskelija (ilmoittautuneita 2). 
Ensimmäiseen kurssipilottiin oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Kurssi näytti lisänneen kiinnostusta 
moninäkökulmaisuutta kohtaan. Kurssin toteutukseen olisi toivottu kuitenkin lisää käytäntöä ja sen 
opetukseen hieman laajempaa ammattilaisperspektiiviä. Toista kurssia kehitettiin vahvasti opiskeli-
joiden antaman palautteen perusteella ja sen sisältöteemana oli lasten kaltionkohtelun monitoimi-
jainen tunnistaminen. Kurssilla luennoivat niin kokemusasiantuntijat kuin yleislääketieteen, psykiat-
risen hoitotyön sekä perhekeskuksen sosiaalityön asiantuntijat. Kurssi oli opiskelijoiden mielestä 
ajankohtainen ja tarpeellinen, ja monet sosiaalityössä toimivat kertoivat saaneensa siitä myös käy-
tännön työvälineitä. K4-jakso oli hyvä uudistus sote-tulevaisuutta ajatellen. Yhteenvetona voi tode-
ta että sekä monialaisuus että moninäkökulmaisuus ovat tarpeellisia teemoja edelleen kehitettä-
väksi. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on näkynyt opetuksessa niin, että esimerkiksi K4 
opetuksessa on hyödynnetty ns. Skottimallia lapsen hyvinvointiin liittyen. Jatkossakin opetuksessa 
on aktiivinen suhde LAPE-mallinnuksiin. Vastuuopettajana toimi professori Mirja Satka. Suunnittelu-
työryhmässä toimivat koulutusylilääkäri Pirkko Salokekkilä ja PraksisTekijät. 

Viides syventävien opintojen vaiheessa suoritettava Käytäntötutkimuksen opintojakso (K5) 
sijoittui ajalle 21.9.2015–22.2.2016. Opiskelijoita oli yhteensä 65. Opintojakson vastuuopettajana 
toimi yliopistonlehtori Kirsi Nousiainen ja lisäksi muina ohjaavina opettajina pienryhmissä toimivat 
professori Mirja Satka, professori Marjaana Seppänen, yliopistonlehtori Ritva Poikela, professori 
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Ilse Julkunen ja yliopistonlehtori Ann-Marie Lindqvist sekä Soccan kehittämispäällikkö Laura Yliruka 
ohjasi pienryhmää. Tutkimusaiheet jakautuivat laajalti eri kuntien sosiaalityön eri alueille, HUS:ssa 
tehtävään sosiaalityöhön sekä järjestöjen ehdottamiin aiheisiin. Soccan sivustolla on Praksis-
toimintaan liittyen julkaistu joitakin parhaimpia käytäntötutkimuksia. Lukuvuoden 2016—2017 K5-
opintojakso on käynnissä. Opiskelijoita tällä opintojaksolla on 72 ja sen vastuuopettajana toimii 
yliopistonlehtori Aino Kääriäinen.     

Keskeistä vuonna 2016 oli myös valmistautuminen Helsingin yliopiston Iso Pyörä -uudistukseen 
ja sen vaikutuksiin sosiaalityön käytännön opetukseen. Vuodesta 2017 lähtien opiskelijat otetaan 
sisään laajaan sosiaalitieteiden kandiohjelmaan, jonka neljästä tieteenalasta (sosiaalipolitiikka, so-
siaalipsykologia, sosiaalityö ja sosiologia) opiskelija valitsee oman opintosuuntansa toisen opiskelu-
vuoden keväällä. Sosiaalityön käytännön opetuksen kannalta Iso Pyörä tarkoittaa muun muassa 
kandivaiheen käytännön opintojen yhdistämistä yhdeksi laajaksi (15 op, sisältäen 250 tuntia käy-
tännönopiskelua) työelämäjaksoksi ja maisterivaiheen käytäntötutkimuksen opintojakson laajuuden 
muuttumista 10 op:een. 

Käytännön opettaja sosiaalityön kehittäjänä täydennyskoulutuksen Moduuli I (5 op.) järjes-
tettiin ajalla 16.9.–16.12.2016. Koulutuksen vastuuopettajina toimivat Ritva Poikela ja Kirsi Nousi-
ainen, jotka toteuttivat koulutuksen palkkioperustaisesti niin että yliopisto ja Socca jakoivat palk-
kiokustannukset keskenään. Koulutuksen järjestäminen ei enää vuonna 2016 kuulunut yliopiston-
lehtorin toimenkuvaan. Koulutukseen osallistui 25 sosiaalityöntekijää kunnista ja HUS/HYKS:sta. 
Koulutukseen liittyy osana opiskelijan ohjaus käytännössä Ammatilliset valmiudet (K3) -
opintojaksolla.  

Moduuli I opiskelijat syksyllä 2016: 

 Helsinki Vantaa Espoo Muu 
Lastensuojelu 5 2 2 3 (Kerava, 1 1 

Nurmijärvi) 
Aikuissosiaalityö 3 - 1 - 
Terveydenhuollon so-
siaalityö 

1 HUS, 1 
HYKS 

- 1 HUS, 
1 HYKS 

1 Lohja 

Muu 3 (2 koulu, 1 
sosiaalipäivys-
tys) 

   

 
+ Yksi MOD II -koulutuksen täydentäjä.  
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Kuva 1. Moduuli 1 suorittaneet käytännön opettajat ryhmäkuvassa. 

YLISUKUPOLVISEN HUONO-OSAISUUDEN KAT-
KAISUN TEEMA 
Ylisukupolvinen syrjäytyminen ja sen ehkäisy sovittiin vuoden 2013 lopussa Helsingin yliopiston 
sosiaalityön oppiaineen ja pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyöverkoston Heikki Waris -Instituutin 
ja sen Praksis-toiminnan yhteiseksi kolmivuotiseksi kehittämisteemaksi. 

Praksiksen kolmevuotisen teeman keskeisimpänä tuloksena valmistui Puheista tekoihin -julkaisu, 
johon oli koottu vuonna 2013–2014 järjestetyistä oppimisverkostojen puheenvuoroja ja erikseen 
julkaisua varten tuotettuja tekstejä. Julkaisu kokoaa yhteen useita erilaisia näkökulmia huono-
osaisuuden ylisukupolvisiin siirtymiin ja niiden kanssa työskentelyyn perhe- ja sosiaalipalveluissa. 
Julkaisu on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Helsingin yliopiston ja Heikki Waris -
instituutin yhteistyön tulosta. Yhteistyöhön sisältyi myös marraskuussa 2015 pidetty seminaari, 
jossa oli puhujina sekä kansainvälisiä että kotimaisia tutkijoita, ammattilaisia ja kokemusasiantunti-
joita. Seminaarin puhujista osa on myös kirjoittanut tekstejä tähän julkaisuun. 
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Ote julkaisun tiivistelmästä: 

”Pääkaupunkiseudullisen Praksis-toiminnan tuottamissa teksteissä fokuksessa ovat 
pääkaupunkiseudun perhe- ja sosiaalipalvelut. Lisäksi julkaisu sisältää Terveyden- ja hyvin-
voinnin laitoksen LasKeTut-hankkeen (2013–2015) tuottaman, rekisteriaineistoihin perustu-
van tutkimusartikkelin lastensuojelun asiakaslasten äitien elämäntilanteista sekä lasten kal-
toinkohtelun ehkäisyyn liittyvän kansainvälisen tutkimuskatsauksen. Julkaisussa yhdistyvät 
siten laaja, rekisteriaineistoihin perustuva ja kansainvälisen tutkimuksen tuottama tieto se-
kä paikallinen, käytäntötutkimuksen tuottama tieto. 

Julkaisun artikkeleissa etsitään vastausta ensisijaisesti siihen, miten ylisukupolvinen huono-
osaisuus tulee näkyviin ja miten ilmiön kanssa voidaan työskennellä perhe- ja sosiaalipalve-
luiden asiakastyössä. Artikkeleissa käsitellään myös sitä, mikä palvelujärjestelmän toimin-
nassa estää inhimillisten ja kokonaisvaltaisten palvelujen tarjoamisen sekä kysytään, mitä 
asiakastyössä, palveluiden johtamisessa sekä lapsi- ja perhepolitiikan ohjauksessa pitäisi 
tehdä toisin. Sosiaalityön käytäntötutkimuksen, työyhteisöjen käytännön kokemuksista syn-
tyneen tiedon sekä muun monitieteisen ja kansainvälisen tutkimuksen avulla luodaan tieto-
perustaa vaikuttaville, mahdollisuuksien tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta lisääville 
työskentelytavoille ja palvelujen suunnittelulle lasten, nuorten ja aikuisten palveluissa. 

Teksteissä näkyy, että huono-osaisuus koskettaa monin erilaisin tavoin yksittäisiä lapsia ja 
perheitä. Palvelujärjestelmä ei kuitenkaan usein näytä mahdollistavan ylisukupolvisiin on-
gelmiin paneutuvaa, yksilöllistä ja kokonaisvaltaista työskentelyä. Näkyviin tulee myös se, 
että ylisukupolvisen huono-osaisuuden painolastia ei saada kevenemään yksilöiden elämäs-
sä vain palveluiden avulla, koska yksilötasolla koettuja ongelmia ylläpitävät kohtuuttomat 
yhteiskunnalliset rakenteet, joita ratkotaan – tai syvennetään – myös politiikan tasolla. 

Vaikka huono-osaisuus voi siirtyä sukupolvelta toiselle, eivät edeltävien sukupolvien ongel-
mat kuitenkaan määritä automaattisesti tai suoraviivaisesti lasten myöhempää hyvinvointia. 
Ylisukupolvisten ketjujen katkaiseminen on mahdollista tuomalla perheiden elämään suo-
jaavia tekijöitä. Julkaisun kokoamaan tietoon ja kokemuksiin perustuen päädytään pe-
räänkuuluttamaan palvelujärjestelmää, joka mahdollistaa kokonaisvaltaisen ja oikea-
aikaisen työskentelyn. Lisäksi tarvitaan sosiaalipoliittisia ratkaisuja, jotka lieventävät yh-
teiskunnan rakenteisiin sisältyviä kohtuuttomuuksia ja epäoikeudenmukaisuutta. Osana tätä 
politiikkaa on mahdollistettava humaani, huolenpidon etiikkaan nojaava palvelujärjestelmä, 
joka mahdollistaa yksilöitä ja perheitä kohtaavan ja kuuntelevan työskentelyn ja asiakkaan 
aidon osallisuuden. Tällaisen palvelujärjestelmän ytimen muodostaa ihmissuhdeperus-
tainen työ sosiaalityössä ja muissakin palveluissa. Ammattilaisen ja asiakkaan välinen luot-
tamus ja siihen perustuva työskentelysuhde on muutostyön perusta. Sosiaalityön erityisenä 
tehtävänä ihmissuhdeperustaisessa työssä on pitää samalla esillä oikeudenmukaisuuden 
näkökulmaa ja yksilöllisten kokemusten yhteiskunnallista ulottuvuutta. Eletty ylisukupolvi-
nen huono- osaisuus lukitsee ja kapeuttaa. Purkajaksi tarvitaan näköalaa uudelleen 
avaavaa, näköalaistavaa sosiaalityötä ja palveluita. 
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Suosittu julkaisu 

Puheista tekoihin -julkaisua oli ladattu 732 kertaa ajalla 6-12/2016. Julkaisusta pyydettiin pa-
lautetta digium-kyselyn kautta marraskuussa 2016 (kysely lähetettiin kuntiin PraksisTekijöiden ja 
verkkosivujen ja facebook-sivujen kautta). Palautetta saatiin niukasti, mutta saatu palaute oli kiit-
tävää. Erityisesti ammattikorkeakouluopettajat eri puolilta Suomea kiittelivät materiaalia hyväksi 
opetuskäytössä. Myös opiskelijoiden opinnäytetöistä käy ilmi, että julkaisua on käytetty lähteenä. 

"Teema on erittäin ajankohtainen ja mielenkiintoinen, ja olen käyttänyt sitä paljon opetuk-
sessani - olemme päässeet pohtimaan teemaa monipuolisesti julkaisun kautta, ja erityisesti 
opiskelijoiden mielenkiintoa on herättänyt kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot!" 

"Julkaisu vahvisti käsitystäni vallitsevasta asiantilasta. Työssäni ylisukupolvisuus tulee esiin 
lasten kertomasta, vanhemmat harvoin paljastavat taustojaan. Vanhemmat kokevat helpos-
ti eturistiriitaa ja syyllisyyttä, heidän lapsensa on huostaanotettu." 

"Erinomaisesti kirjoitettu! Paljon jo tiedossa olevia asioita, mutta jotka on hyvä sanoittaa ja 
selittää uudelleen ja uudelleen peilaten muuttuvaan yhteiskuntaan. Juuri näin on tehty." 

Kyselyn kautta haettiin myös palautetta siitä, toimiiko julkaisun rekisteritutkimusta, kansainvälistä 
kirjallisuuskatsausta ja paikallista käytäntötutkimusta sekä kokemusasiantuntijoiden tekstejä hyö-
dyntävä julkaisumuoto sosiaalialan ammattilaisten työn tukena (vrt. maailmalla yleistyneet practice 
paper-sarjat). Artikkeleiden lopussa on nostoja, joiden on ajateltu helpottavan kiireistä lukijaa löy-
tämään olennaiset viestit. Tästä saatiin kuitenkin niukasti palautetta. 

Opiskelijoiden pro gradu-töissä ja käytäntötutkimuksissa (K5-työt) ylisukupolvisuuden teema oli 
tutkimuksen kohteena. Edellä mainittu yhteisjulkaisu sisältää myös Mirja Satkan ja Kirsi Nousiaisen 
temaattisen yhteenvedon ja analyysin kevään 2016 loppuun mennessä ilmestyneistä ylisukupolvi-
suuden ilmiöitä käsittelevistä sosiaalityön opiskelijoiden tärkeimmistä opinnäytteistä. Erityisesti 
järjestöt olivat aktiivisia tilaamaan aiheeseen liittyviä opinnäytetöitä, joista esimerkkinä Maija Ala-
Honkolan K5-työ ja pro gradu -tutkielma. 

Maija Ala-Honkola on vuonna 2015 valmistuneessa käytäntötutkimuksessaan SOS-Lapsikylän sosi-
aalityöntekijöiden näkemyksiä ylisukupolvisesta lastensuojeluasiakkuudesta ja kierteen katkaisusta 
tarkastellut SOS-Lapsikylän sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä ylisukupolvisesta lastensuojelun asi-
akkuudesta ja ylisukupolvisten kierteiden katkaisumahdollisuuksia. Tutkimuksen aineisto kerättiin 
sähköisellä kyselylomakkeella, jossa kartoitettiin sosiaalityöntekijöiden tietoja ylisukupolvisuudesta 
lapsikohtaisesti (ylisukupolvisuuden yksilölliset ilmenemismuodot), koko asiakaspiirin osalta (yli-
sukupolvisten asiakasperheiden osuus kaikista asiakasperheistä) sekä työntekijöiden työn kautta 
nousevia havaintoja kirjoitelman kautta. Käytäntötutkimuksen tuloksista ilmenee, että sosiaalityön-
tekijöillä (N168) oli vain alle puolessa asiakastapauksissa tietoa sijoitettuina olleiden lasten perhe-
taustasta ja ylisukupolvisesta lastensuojelun asiakkuudesta. Ylisukupolvisesta asiakkuudesta (N34) 
tiedettiin useammin äitien (48 %) osalta kuin isien osalta (37 %) ja useimmiten sosiaalityöntekijöi-
den tieto ylisukupolvisesta asiakkuudesta liittyi päihteidenkäyttöön.  
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Maija Ala-Honkola jatkoi 2016 valmistuneessa pro gradu -tutkielmassaan Narratiivinen tapaustut-
kimus ylisukupolvisesta lastensuojeluasiakkuudesta äitien kertomuksina ylisukupolvisuuden tarkas-
telua. Tutkielman aineistona on SOS-Lapsikylän asiakkaana olevien kolmen äidin narratiiviset haas-
tattelut. Tutkimuskysymyksinä ovat, miten äidit, joilla on ylisukupolvinen lastensuojelun asiakkuus, 
kertovat ihmissuhteistaan ja palvelujärjestelmästä, minkälaisia merkityksiä he niille antavat sekä 
minkälaisia käännekohtia ja huippuja äitien elämänkuluista on löydettävissä. Tutkimus on rajattu 
koskemaan lastensuojelun asiakkuuden ylisukupolvisuutta, jota narratiivinen lähestymistapa avaa 
varsin monipuolisesti. Tutkimustulokset kuvaavat kolmen asiakasäidin elämänkulkua, ihmissuhtei-
den ja palvelujärjestelmän merkitystä. Palvelujärjestelmä näyttäytyy merkittävänä äitien elämänku-
lun jäsentäjänä. Merkittäviksi elämänkulun käännekohdiksi äitien kertomuksissa nousivat palvelu-
järjestelmän tuottamat katkokset ja siirtymätilanteet, kuten lastensuojelun asiakkuuden alkaminen 
tai sijaishuoltoon muuttaminen. Yhdeksi tutkielman tulokseksi Ala-Honkola nostaa päihteidenkäy-
tön ylisukupolvisuuden, joka ilmenee kaikkien äitien elämänkulun kertomuksissa. Päihteidenkäytön 
lisäksi kahden äidin kertomuksista on löydettävissä kaltoinkohtelun ja väkivallan kierteitä.  

Ylisukupolvisuudesta valmistui myös Emmi Ytin pro gradu -tutkielma Ylisukupolviset perhevaikeu-
det ja palvelukokemukset. Vanhempien ja sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä. Tutkielman aineisto-
na toimivat 12 asiakasvanhemman temaattiset ja puolistrukturoidut yksilöhaastattelut sekä perhe-
hoidon sosiaalityöntekijöiden fokusryhmähaastattelu. Tutkimuksen tulokset kuvaavat ylisukupolvis-
ten perhevaikeuksien ilmiötä asiakasperheiden ja sijaishuollon näkökulmasta. Tutkimustuloksista 
ilmenee, että ylisukupolviset vaikeudet aikaansaavat vanhemmissa monia häpeän ja syyllisyyden 
tuntemuksia, joita palvelujärjestelmän ei läheskään aina onnistu paikkaamaan. Osa vanhemmista 
oli kokenut perhetaustansa ja mahdollisten elämänhallinnan ongelmien vuoksi leimautumista ja 
riittämätöntä avun saantia myös palvelujärjestelmän toimesta. Asiakasperheiden kokemat yli suku-
polvien siirtyneet vaikeudet vaikuttivat tuen vastaanottamiseen ja luottamuksellisen suhteen luomi-
seen palvelujärjestelmää kohtaan. Vastaavasti hyvä yhteistyösuhde työntekijään ja tuen saaminen 
tuottivat korjaavia kokemuksia.  

Muut aihetta sivuavat Heikki Waris -instituutin julkaisut löytyvät instituutin blogisivuilta 
http://blogs.helsinki.fi/heikkiwaris/ 

Opetuksessa ylisukupolvisen huono-osaisuuden katkaisu oli esillä eri opintojaksoilla. Esimerkiksi 
K4-jaksolla hyödynnettiin Puheista tekoihin! -seminaarin verkkoluentoja. Soccan verkkosivuilla ole-
vaa tietokantaa liittyen ylisukupolviseen huono-osaisuuteen päivitettiin valmistuneilla pro gradu -
töillä.  

ProSos-hanke käynnistyi  

Vuonna 2016 jatkettiin vielä pääkaupunkiseudun ESR-hankehakemuksen hiomista osana valtakun-
nallisen osaamiskeskuksen hanketta Pro Sos – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa. 
Hanke kohdistuu heikoimmassa sosiaalisessa asemassa olevien, erityistä tukea tarvitsevien kansa-
laisten sosiaalisen osallisuuden tukemiseen ja kytkeytyy siten myös Praksiksen ylisukupolvisuuden 
teemaan. Hankkeessa haetaan uutta orientaatiota sosiaalityöhön ja sosiaaliseen kuntoutukseen 
motivoivasta, luovasta ja ongelmanratkaisuun keskittyvästä leikillisyydestä ja pelillisyydestä. Hank-
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keen valmistelusta vastasi kehittämispäällikkö Laura Yliruka. Hanke käynnistyi lokakuussa 2016, 
jolloin erikoissuunnittelijat Tytti Hytti ja Pekko Kähkönen aloittivat työnsä.  

4. KUNTIEN JA HUS:N KEHITTÄMISTYÖ 
5.1 ESPOO JA KAUNIAINEN 
Vuoden 2016 aikana Espoossa on kehitetty palveluja, prosesseja ja käytäntöjä sosiaali-
huoltolain mukaisiksi. Monialaiset palvelutarpeen arviot ja työskentely on ollut kehittämisen 
kohteena. Vuoden lopulla alettiin valmistella neljää erilaista monialaista pilottikokeilua, jois-
sa toimijat ovat pääosin lasten ja perheiden palveluissa. Vuoden aikana alettiin valmistella päivitet-
tyjä sosiaalialan ammattilaisten tehtävänkuvia, jotka tulevat jatkossa olemaan yhteneväiset koko 
kaupungissa.  Uusituilla tehtävänkuvilla ja -rakenteilla vastataan tämän hetken ja tulevaisuuden 
tarpeisiin.  

Aikuissosiaalityössä alkoi AVAIN -mittarin testaus. Mittari on ensimmäistä kertaa tuotu osaksi 
asiakastietojärjestelmää. Tavoitteena on saada työkalu, jonka avulla voidaan mitata työskentelyn 
vaikuttavuutta ja tuoda esiin asiakasprosessissa tapahtuneet muutokset. Asiakaslähtöisyyttä ja 
asiakkaiden mukaan ottamista palveluiden kehittämiseen lisättiin osallistamalla kokemusasiantunti-
joita. 

K5 -käytäntötutkimuksia on hyödynnetty kehittämistyössä aikuissosiaalityössä, lastensuojelus-
sa ja vammaispalvelussa. Aiheet ovat nousseet suoraan käytännön työstä ja kehittämistarpeesta. 
Vuonna 2016 valmistui kuusi käytäntötutkimusta, jotka käsittelivät muun muassa asunnottomuu-
den alla olevien lapsiperheiden kanssa työskentelyä, vertaistukea sosiaalisen kuntoutuksen muoto-
na ja lastensuojelun läheissijoituksen elementtejä. Lisäksi yksi työ käsitteli sekä aikuissosiaalityön 
ja HUSin yhteistyötä sosiaalityössä.  Lähes kaikki työt on esitelty työn tilanneen yksikön lisäksi Tut-
kivan sosiaalityön -verkostossa, jotka ovat avoimia tilaisuuksia kaikille kaupungin työntekijöille, 
yhteistyökumppaneille ja asiakkaille.  

Syksyllä 2016 järjestettiin ensimmäistä kertaa yhteinen aloitustapaaminen kaikille käytäntötut-
kimusta aloittaville ja heidän ohjaajilleen. Tilaisuudessa käytiin läpi niin Espoon kaupungin toimin-
takäytäntöjä, harjoitteluun liittyviä ohjeita ja odotuksia käytäntötutkimuksiin sekä keskustelua käy-
täntötutkimukseen liittyen. Opiskelijat antoivat positiivista palautetta tilaisuudesta ja se järjestettä-
neen myös jatkossa.  

Kauniaisissa pilotoitiin sosiaalisen raportoinnin mallia aikuissosiaalityössä ja jatketaan monia-
laisen perhetyön ryhmän toimintaa ennalta ehkäisevänä palveluna. Tarkoitus on kohdentaa tätä 
lapsiperheille osoitettua matalan kynnyksen palvelua vuodesta 2017 alkaen myös kouluikäisten 
perheille.  Kauniaisten edustaja PraksisTekijöissä on ollut sosiaalipalvelupäällikkö Jaana Myhrberg. 
Henkilökunta on osallistunut Praksis-toimintaan vuonna 2016 lähinnä osallistumalla K5-
käytäntötutkimuksia esitteleviin avoimiin tilaisuuksiin. 
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5.2 HELSINKI 
Helsingissä on vuonna 2016 jatkettu palvelujen uudistamisen kehittämistyötä, jonka keski-
össä ovat kolme palvelukonseptia (perhekeskus, terveys- ja hyvinvointikeskus, monipuolinen 
palvelukeskus). Kaikessa kehittämistyössä on pyritty tukemaan uudistuvia palveluja. 

Vuonna 2016 toteutettiin koko sosiaali- ja terveysviraston kattava sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen 
tehtävärakenneselvitys, jonka perusteella tehtävärakenteita on ryhdytty kehittämään koko vi-
rastossa. Tehtävärakenteiden kehittämisessä on kiinnitetty huomiota sosiaalityöntekijöiden ja -
ohjaajien osaamisen hyödyntämiseen palvelujen uudistamista tukevalla tavalla. Sosiaalialan tehtä-
värakenteisiin on tehty uudistuksia, joiden tavoitteena on myös lisätä sosiaalityön ja -ohjauksen 
vetovoimaisuutta sekä vahvistaa osaamisen ja uusien työmenetelmien kehittämistä. Tehtäväraken-
netyössä on tehty yhteistyötä muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. 

Sosiaalisen raportoinnin mallin pilotointia on jatkettu muun muassa ikääntyneiden sosiaali- ja 
lähityössä, SAS-toimistossa, vammaisten sosiaalityössä, työkykyselvityksessä, Ohjaamon sosiaali-
työssä sekä asumisneuvonnassa. Lisäksi pilotoinnin tuloksista on julkaistu raportti Sosiaalinen ra-
portointi asiakastiedon tuottajana - Esimerkkinä aikuissosiaalityö ja lastensuojelu (Lyly 2016). Pilo-
toinnin pohjalta on luotu virastotasoinen ohje tiedon keräämiseen ja tuottamiseen sosiaalista ra-
portointia varten ja työyhteisöille on järjestetty työpajoja sosiaalisen raportoinnin käynnistämistä 
varten. Keväällä 2017 valmistuu sosiaalityön opiskelijan K5-työ, jossa sosiaalisen raportoinnin 
tuottamaa tietoa syvennetään sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmasta.  

Praksis-kehittäminen on kytketty myös hyvinvointi-indikaattorityöhön. Osana indikaattoreiden 
kehittämistyötä virastossa kokeillaan valittuja elämänlaatu- ja toimintakykymittareita, ja opiskelija 
tekee K5-työnsä kokeilun arvioinnista. 

Henkilöstön urakehityksen edistämiseksi ja palvelujen uudistamisen tukemiseksi on käynnistetty 
uramallien valmistelu, jonka ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan vuonna 2017 kokeilu muun 
muassa sosiaalityöntekijöille. Uramallien kehittämisessä on tehty yhteistyötä sosiaalityön oppiai-
neen kanssa.  

Helsingissä on vuoden 2016 aikana vahvistettu opiskelijoiden tekemien K5-töiden ja opinnäytetöi-
den yhteyttä viraston keskeisiin kehittämiskohteisiin tarjoamalla entistä vahvemmin niihin kytkey-
tyviä aiheita. Valmistuneita K5 töitä on hyödynnetty muun muassa sosiaalisen raportoinnin ja las-
tensuojelun tuen tarpeen arviointimallin kehittämisessä. Lisäksi vuoden 2016 aikana on mallinnettu 
sosiaali- ja terveysvirastossa tehtävää oppilaitosyhteistyötä sekä kehitetty suomen- ja ruotsinkielis-
ten Praksis-toimijoiden välistä yhteistyötä.  

Vuonna 2016 Helsingissä ei ole ollut erillistä Praksis-ohjausryhmää, vaan Praksis-toimintaa on oh-
jattu sosiaalityön asiantuntijoiden verkostossa, joka on konsultoinut tarvittaessa ydintoimintaa. 
Suomen- ja ruotsinkieliselle Praksis-toiminnalle on pyritty luomaan yhtenäisiä rakenteita. Helsingin 
edustaja pääkaupunkiseudun Praksis-ohjausryhmässä on ollut Anna-Kaisa Tukiala ja PraksisTeki-
jöissä Kaisa Pasanen sekä Nanne Isokuortti. 
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5.3 VANTAA 
Vantaalla kehitettiin vuoden 2016 aikana tiiviisti perhepalveluja, ja painopiste kehittämis-
työssä oli ylisukupolvisuuden ennaltaehkäisyssä ja mahdollisimman varhaisessa puut-
tumisessa. Vantaalla Praksis-työskentelyyn osallistuivat tekijöissä aikuissosiaalityöstä Sanna Vaal-
tola sekä lastensuojelun kehittäjäsosiaalityöntekijät Anne Kantoluoto ja Johanna Hedman 
(1.8.2016 alkaen). Lisäksi säännöllisesti kokoontuu laajempi Praksiksen koordinaatioryhmä, jossa 
edustajia on perhepalveluiden eri yksiköistä.  

Ylisukupolvisuuden teema kietoutui kehittämisessä asiakkuuden alkuvaiheen tilanteiden nopeutta-
miseen esimerkiksi perustamalla ja kehittämällä lastensuojelun virka-aikainen päivystys. Tar-
koituksena tällä oli mahdollistaa myös lastensuojelun suunnitelmallisessa työssä keskittyminen asi-
akkuudessa olevien lasten muutostyöhön ja samalla saada asiakkaiden kriisitilanteiden tukea te-
hokkaasti.  Myös vaikuttavuuden arviointi oli keskeistä lastensuojelun tukipalveluissa sekä sijais-
huollossa, jossa keskityttiin vaativan laitoshoidon vaikuttavuuden arviointiin.   

Aikuissosiaalityössä vuoden 2016 aikana pyrittiin katkaisemaan kasautuvia ongelmia nuorten ai-
kuisten kanssa mahdollisimman varhain, esimerkiksi nuorten rahapelaamisen ehkäisyn pilo-
toinnilla. Lisäksi Vantaalle kehitettiin perheiden ja aikuisten sosiaalineuvonta ja palvelutarpeen 
arvioinnin yksikkö sosiaalihuoltolain perusteella.   

Käytäntötutkimuksen aiheita ideoitiin Vantaalla vuoden 2016 aikana paljon, ja niiden kehittäminen 
jatkuu vuoden 2017 aikana. Niitä hyödynnetään kehittämisen jatkumossa ja suunnittelussa. Maa-
hanmuuttajapalveluissa käytettiin vuoden 2016 aikana edeltävän vuoden käytäntötutkimusta kehit-
tämistyön tukena.   

Lisäksi vuoden 2016 aikana alettiin suunnitella koko perhepalveluiden yhteistä sosiaalista rapor-
tointia, joka jatkuu myös vuoden 2017 puolelle. Tarkoituksena on saada tietoa vantaalaisten lap-
siperheiden palveluista ja tietoa niiden mahdollisimman varhaisesta kehittämisestä. Sosiaalisen 
raportoinnin toteutuksesta vastaavat kehittäjäsosiaalityöntekijät Anne Kantoluoto ja Johanna Hed-
man yhdessä kaikkien perhepalveluiden työntekijöiden kanssa. 

5.4 HUS 
Vuoden 2016 aikana HUS:n sosiaalityö on vakiinnuttanut paikkansa osana Praksis-yhteistyötä. Ke-
väällä 2016 sosiaalityöntekijät Katariina Kohonen ja Johanna Hedman osallistuivat Lääkärin ja sosi-
aalityöntekijän moninäkökulmainen yhteistyö -kurssin (K4) suunnitteluun ja toteutukseen. 
Vuoden 2016 aikana HUS:ssa on ollut sekä käytännönopetuksen että käytäntötutkimuksen opiske-
lijoita. HUS psykiatria on nimennyt ensimmäistä kertaa viralliset edustajat Praksis-tekijöihin ja 
Praksis-ohjausverkostoon. Praksis-tekijöissä toimii sosiaalityöntekijät Katariina Kohonen ja Linda 
Blomstedt (Johanna Hedmanin sijaisena 1.8.2016 alkaen). Praksis-ohjausryhmän jäsenenä toimii 
vastaava sosiaalityöntekijä Kaija Kurkela ja varalla vastaava sosiaalityöntekijä Päivi Parikka HUS 
psykiatriasta. HUS:n Praksis-toiminnan vuoden 2016 keskeisin painopiste on ollut toimintakäytän-
töjen ja kehittämistyön vakiinnuttaminen.  
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Helsingin yliopiston opiskelija  Isa Widenius	 teki käytännöntutkimustyön Pasilan 
nuorisopsykiatrianpoliklinikalla. Käytäntötutkimustyö tarkasteli yhteistyön mahdollisuuksia ja 
haasteita nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun sosiaalityön välillä. Tutkimuksessa haastateltiin 
molemmista työyksiköistä sosiaalityöntekijöitä, jotka työskentelevät helsinkiläisten ruotsinkielisten 
nuorten ja heidän perheittensä kanssa. Käytäntötutkimuksen esittelytilaisuuden jälkeen yhteistyö 
jatkui suunnitellusti nuorisopsykiatrian ruotsinkielisen työryhmän ja ruotsinkielisiä lastensuojelun 
työryhmien välillä. Tapaamisia oli vuoden 2016 aikana käytännöntutkimusesittelytilaisuuden 
jälkeen kaksi. Tapaamisissa tarkasteltiin yhteisten potilas-/asiakastapausten kautta 
yhteistyömahdollisuuksia, joiden kautta pyrittiin lisäämään molemminpuolista työn ymmärrystä. 

Nuorisopsykiatrialta valmistui myös toinen käytäntötutkimus. Helsingin yliopiston opiskelija Anna 
Nurmi toteutti tutkimuksensa aiheenaan nuoren sosiaalisen tilanteen kartoitus ja arvio. Käy-
täntötutkimuksen tavoitteena oli selvittää HYKS:n nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijöiden ja lää-
käreiden kokemuksia, käsityksiä ja kehittämisehdotuksia sosiaalityöntekijän tekemästä sosiaalisen 
tilanteen arviointityöstä yleensä, sekä erityisesti sosiaalityöntekijöiden kehittäjäryhmän valmistele-
masta sosiaalisen tilanteen kartoituksen mallista (2014) osana nuorisopsykiatrian moniam-
matillista hoitotyötä. Kartoituksesta on tarkoitus muodostaa pysyvä ja tutkittuun (arvioinnin ja vai-
kuttavuuden tutkimus) tietoon perustuva hyvinvoinnin mittari nuorille ja menetelmä nuorisopsyki-
atrian sosiaalityöntekijöille. HYKS psykiatriassa kehittämisestä vastaa sosiaalityöntekijä Miina Ara-
järvi.   

HUS:ssa on aloitettu verkkososiaalityön kehittäminen osana Mielenterveystaloa 
(www.mielenterveystalo.fi)  ja Terveyskylää (www.terveyskyla.fi). Kesällä 2016 julkaistiin en-
simmäinen verkkososiaalityön pilotti Taloudellisen ahdingon omahoito (Mielenterveystalo > 
aikuiset > omahoito ja oppaat), joka perustuu terveydenhuollon sosiaalityöhön. Omahoidon ide-
oinnista ja kehittämisestä on vastannut sosiaalityöntekijä Katariina Kohonen. Kehittämiseen on 
osallistunut myös terveydenhuollon asiantuntijoita.   

Syksystä 2016 alkaen verkkososiaalityön kehittäminen on laajentunut Terveyskylän sosiaalityön 
kehittämishankkeeksi. Katariina Kohonen aloitti Terveyskylän sosiaalityön projektikoordinaatto-
rina lokakuussa 2016. Tarkoituksena on tuottaa verkkososiaalityötä Terveyskylän eri taloihin yh-
dessä asiantuntijoiden ja palvelun käyttäjien kanssa.  

 

5. OPPIMISVERKOSTOTYÖSKENTELY 
Oppimisverkostot vuonna 2016  

• Voimauttavan sosiaalityön oppimisverkostossa (18.3.2016) Helsinki, Kallion virasto-
talo Kasvajat ry:n toimijat esittelivät 10 vuoden aikana kehitettyä työvälinettä, Kasvava 
prosessia, jonka avulla itselleen tukea hakeva kokoaa omat tarpeensa ja oman elämänsä 
yhteen suunnitelmaan. Kun omat ajatukset ja tarpeet ovat selvillä, pystyy helpommin te-



 16 

kemään päätöksiä siitä, mitä ulkopuolista tukea haluaa ja tarvitsee ja keneltä. Kasvava pro-
sessi soveltuu kaikille ja myös sosiaalityön asiakkaan suunnitelman pohjaksi. Oppimisver-
kostoon osallistui 40 henkilöä. Osallistujat arvioivat tilaisuutta muun muassa seuraavasti: 
 
”Aivan mahtavat luennoitsijat! En muista milloin viimeksi olisi näin paljon innostusta ja aja-
tuksia tarttunut mukaan koulutuksesta :)” 

”Toipuneiden henkilöiden kommentit ja kokemukset ovat aina tervetulleita muistutuksia sii-
tä, miten asiakas voi kokea auttamisjärjestelmän. Siitä saa sellaista näkökulmaa, jota pitäisi 
aina aika ajoin kirkastaa.” 

”Koin saavani tukea jo nykyiseen työskentelytapaani; vältän piiloutumista ammattikielen 
taakse ja teen asiakassuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa (toimien sihteerinä kun 
suunnitelma tehdään).” 

”Mielestäni kokemusasiantuntija-alustus oli erinomainen. Keskeinen asia, että asiakas on 
tunteva, tiedostava yksilö ja hän on täysillä mukana asiansa käsittelyssä”.  

Oppimisverkosto jakoi myös mielipiteitä: "Kiroilun ja erittäin räikeän mustavalkoasetelman 
olisi voinut jättää pois." 

• Rakenteellisen sosiaalityön oppimisverkosto järjestettiin 13.5. Myyrmäen sosiaaliase-
malla, Vantaalla.  Oppimisverkostoon osallistui 49 ja lisäksi järjestettyyn Käytäntötutkimuk-
sen taito -kirjan julkaisutilaisuuteen noin 30 henkilöä. Osallistujat arvioivat tilaisuutta seu-
raavasti:  

”Asia esillä erilaisista näkökulmista, mikä oli kiinnostavaa.” 
 

”Mielenkiintoiset ja monipuoliset puheenvuorot, joissa tuli esiin käytännöllisiä tapoja raken-
teellisen sosiaalityön, mutta myös oman työhyvinvoinnin toteuttamiseen.” 
 
”Osallistuin iltapäiväosioon, hyvät puhujat ja aihealueet osuivat käytäntöön, mikä oli odo-
tuksenikin.” 
 
”Simo Laakson esitys oli hyvä. Samoin oli kiinnostavaa kuulla Helsingin sosiaalisen rapor-
toinnin rakenteiden kehittämisestä. Tilastoluennossa oli joitain kiinnostavia pointteja, mutta 
haloo, ihan oikeasti - so what? Tätä tietoako me halutaan, kun pitäisi ihan oikeasti selvit-
tää, miten nuoria autetaan kiinni itsenäiseen ihmisarvoiseen elämään. Ihan hyvää keskuste-
lua syntyi.” 

 
Koulutuksesta ajateltiin vietävän työhön voimavarojen hyödyntämistä, rakenteellisen sosiaalityön 
mahdollisuuksia; miten sosiaalista raportointia voi toteuttaa ja hyödyntää kevyemmin asiakastyös-
sä kuin nyt esitetyllä mallilla 1-2 kertaa vuosi raportointina. 
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”Vien omaan organisaatiooni toiveita sosiaalisen raportoinnin tekemisestä ja siitä että ra-
kenteelliseen sosiaalityöhön varattaisiin työntekijöille aikaa.” 

 
Harmiteltiin, että ”Tiitisen luento jäi kuulematta, mutta onneksi sen voi katsoa netistä tilaisuuden 
jälkeen, kun kyse ei ollut suorasta lähetyksestä. Näitä tilaisuuksia voisi taltioida tai lähettää netin 
kautta jatkossa muutenkin, jotta useammilla olisi mahdollisuus saada tieto, jos ei pääse osallistu-
maan paikan päällä.” 

 
• Lastensuojelun paikalliset kehittämiskokemukset –LAPE-oppimisverkostoon 

19.9.2016, Allergiatalolla osallistui 41 ammattilaista ja opiskelijaa. Tavoitteena oli tuoda las-
tensuojelun paikalliset kokemukset areenalle ja vuoropuheluun kansallisen LAPE-
kehittämisen kanssa. Materiaalit koottiin valtakunnallisen mallinnusprosessin tueksi. Ta-
paaminen palveli myös esiintyjien mukaan paikallisen vuoropuhelun vahvistamista. Materi-
aalit: 
http://www.socca.fi/praksis/oppimisverkostotapaamiset/lastensuojelun_paikalliset_kehittam
iskokemukset_19.9.2016 
 

• Pääkaupunkiseudun käytäntötutkimuksen päivään 12.9.2016, Helsingin yliopistolla 
osallistui 17 ammattilaista ja yli 60 opiskelijaa. Uutinen päivästä: 
http://www.socca.fi/praksis/ajankohtaista/kaytantotutkimuksesta_tieteen_nyhtokauraa.726
3.news 
 

• Monikulttuurisuus ja sosiaalityö 31.10.2016, Helsingin yliopistolla osallistui 50 sosiaali-
työntekijää sekä K3 opintojakson 29 opiskelijaa. Materiaalit: 
http://www.socca.fi/praksis/oppimisverkostotapaamiset/sosiaalityo_ja_monikulttuurisuus_3
1.10.2016 

Kiitosta sai Maija Jäppisen monipuolinen ja Silja Remeksen käytännönläheinen luento. Pidettiin 
mahdollisuudesta keskusteluun. Positiivista palautetta sai hyvin jäsennetysti ja innostavasti esiin 
tuodut aiheet; sopivasti tuttua ja sopivasti uutta. Työpaikalle kerrottiin vietävän ajatuksia ei-
tietämisen ja avoimuudesta monikulttuuristen perheiden kohtaamisessa, sekä kulttuurisensitiivi-
syyden ajatuksen. 

"Pohdimme parhaillaan sitä, miten omalla substanssialueellamme (peliongelmat) voitaisiin 
tavoittaa maahanmuuttajaväestöä paremmin ja auttaa heitä erilaisista kieli- ja kulttuuri-
taustahaasteista huolimatta mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Alustuksista sain run-
gon olennaisiin etukäteissuunnittelussa huomioitaviin kysymyksiin ja innostuin myös Maijan 
tavasta alustaa, pohdinkin, josko häntä voisi kysyä tulevan työpajamme asiantuntija-
alustajaksi?"  

"Teen samansuuntaista työtä kuin tilaisuudessa puhujana ollut sosiaalityöntekijä, ihan hir-
veästi ei uutta tullut. Tilaisuus oli kuitenkin mielenkiintoinen ja oli kiva kuulla toisen sosiaali-
työntekijän ajatuksia/kokemuksia työstään. Opiskelen myös sosiaalityötä yliopistolla, opin-
toihin liittyen tuli joitain uusia teoreettisia ajatuksia, jotka toki myös linkittyvät tekemääni 
työhön". 
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"Maahanmuuttajuutta pitää muistaa ajatella laajemmin kuin vain yhden ryhmän kautta. Ja 
että kulttuuri ei ole sama kaikilla samasta paikasta tulleelta. Muistan taas kysyä asiakkailta 
suoraan jos en tiedä." 

Lopuksi:   

Oppimisverkostoihin (5) osallistui yhteensä 320 ammattilaista, opiskelijaa ja kokemusasiantuntijaa. 
Oppimisverkostojen materiaalit ja verkkoluennot koottiin verkkosivuille hyödynnettäväksi. Oppimis-
verkostojen palautteissa toivottiin mahdollisuutta katsoa luentoja ja esityksiä jatkossa verkon kaut-
ta.  

6. PRAKSIKSEN ARVIOINTI  
Praksiksen toimintaa arviointiin vuonna 2016. Arvioinnin tavoitteena oli saada ennakkotietoa sosi-
aali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja yliopistokoulutuksen uudistuessa. Arviointi toteutettiin 
soveltamalla Delfoi-menetelmää (Kuusi 2002), jossa tiedonhankinta on kaksivaiheinen. Tulevaisuu-
den ennakointia varten tehtiin nykytilanteen arviointia. Arviointi kohdentui ajanjaksolle 2014-2016 
kevät. Arviointi palkattiin tekemään Kristiina Järvi, joka keräsi aineiston nykytilanteen arviointia 
varten. Tytti Hytti jatkoi Järven irtisanouduttua tehtävässä analysoiden aineistot ja kirjoittamalla 
loppuraportin. Loppuraportti julkaistaan Soccan työpapereita –sarjassa tammikuussa 2017.  

Arvioinnissa nousivat esiin opiskelijoiden tyytyväisyys käytännön opetukseen ja ylisukupolvisuus-
teeman tärkeys ja haasteellisuus. Ylisukupolvisuusteema koettiin melko abstraktina, mutta toisaal-
ta tuotiin esiin sen tuomia konkreettisia käytännön hyötyjä. Erityisesti arvostettiin opiskelijoiden 
käytäntötutkimuksia pitkäjänteisenkin kehittämisen tukena kunnissa ja HUS:issa, vaikka työnteki-
jöiden vaihtuvuus hankaloittaakin sekä tutkimusten ohjausta että tulosten hyödyntämistä.   

Johtopäätöksistä koottuja toiveita yhteistyöhön 

• Yliopistoyhteistyö tarjoaa tukea siirtymävaiheessa Soteen  
• Lisätään tieteidenvälisyyttä (huom. sosiaalityö on erilaisia tieteenaloja soveltava tiede) 
• Ollaan yhteistyökumppaneita uusien palvelujen kehittelyssä 
• Osallistutaan arviointiin ja palvelujen vaikuttavuuden osoittamiseen 
• Osallistutaan palvelutoiminnan tietoperustan kumuloimiseen ja tiedon välittämiseen 
• Brändätään Praksis ja markkinoidaan sitä 
• Ylläpidetään aktiivista Praksis-toimijoiden informointia  

 
Arvioija totesi lopuksi: 
 

”Praksis ei ole toimintaa, joka voidaan siirtää työyhteisöstä toiseen vaan siihen on tietoisesti 
lähdettävä mukaan ja samalla oma yhteisö ja organisaatio oppivat ja vahvistuvat. Praksis-
toiminnan hyötyjen ja tulosten saaminen vaatii työyhteisöitä pitkäjänteisyyttä. Raportista 
voi lukea esimerkiksi käytäntötutkimusten käynnistämistä kehittämisjatkumoista työyhtei-



 19 

söissä, käytännönopettajien motivaatiosta ohjata opiskelijoita ja kuvauksia siitä miten yli-
sukupolviseen huono-osaisuuteen on alettu puuttua. Nämä ovat pitkäjänteisen kehittämis-
työn tuloksia. Praksis on hieno innovaatio, joka on usein sopeutunut ympärillä tapahtuviin 
muutoksiin. Praksis voi tulevaisuudessakin vahvistaa työyhteisöjen oppimista myös uusissa 
sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa.” (Hytti 2017, 77).  
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LIITTEET 
LIITE 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN PRAKSIKSEN OHJAUSVERKOSTON JÄSENET  

Helsinki: Anna-Kaisa Tukiala, sosiaalihuollon johtava asiantuntija 
Helsinki: Kaisa Pasanen, suunnittelija, varajäsen 
 
Vantaa: Virve Flinkkilä, palvelupäällikkö, varalla Teija Hakulinen sosiaalityön esimies 8/2016 
saakka, 11/2016 lukien Teija Karttunen, vs. sosiaalityön esimies 
Vantaa: Kati Villgren,  varalla Tiina Turkia, erityisasiantuntija 11/2016 saakka, 11/2016 al-
kaen Hanna Pösö, palvelupäällikkö, psykososiaaliset palvelut 
 
Espoo: Eveliina Cammarano, aikuissosiaalityön asiantuntija  
Espoo: Marja Dahl, aikuisten sosiaalipalveluiden päällikkö 6/2016 saakka,  Pasi Sipola,  (ai-
kuisten sosiaalipalveluiden aluepäällikkö 11/2016 alkaen, varalla Kaisa Saarinen vs. asian-
tuntija  
Espoo: Mari Ahlström, lastensuojelupalveluiden päällikkö 
Espoo: Pia Mäkeläinen, lastensuojelupalveluiden avopalvelupäällikkö 6/2016 saakka, eri-
tyispalvelujen päällikkö Leena Wilen 11/2016 alkaen 
 
Kauniainen: Jaana Myhrberg, sosiaalipalvelupäällikkö  
 
Metropolia: Jaana Manssila, osaamisaluepäällikkö 7/2016 saakka, Taina Konttinen, lehtori 
8/2016 alkaen. 
 
Kalliolan setlementti: Leena Ruskomaa, kehittämispäällikkö Ne-Rå 
 
Helsingin yliopisto (HWi): Mirja Satka, professori, pj. 
Helsingin yliopisto: Kirsi Nousiainen, yliopistonlehtori  6/2016 saakka, Aino Kääriäinen, yli-
opistonlehtori 7/2016 lukien 
Helsingin yliopisto (HWi): Ritva Poikela, yliopistonlehtori  6/2016 saakka, Maija Jäppinen 
1.8.2016 alkaen 
 
Socca (HWi): Laura Yliruka, kehittämispäällikkö, sihteeri  
Socca: Pirjo Marjamäki, johtaja 
 
Stydi ry: Heidi Rajatammi, sosiaalityön opiskelija 
 
HUS: Kaija Kurkela, vastaava sosiaalityöntekijä, Hyks Nuorisopsykiatria, varalla Päivi Parik-
ka, Hyks Psykiatria, Mielialahäiriölinja  
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LIITE 2 PÄÄKAUPUNKISEUDUN PRAKSISTEKIJÄT 

Helsinki: Nanne Isokuortti, suunnittelija, varajäsen 
Helsinki: Kaisa Pasanen, suunnittelija, varsinainen jäsen 
 
Espoo: Riina Mattila, johtava sosiaalityöntekijä, Espoon keskus 
Espoo: Anu Rämö, lastensuojelupalvelujen asiantuntija  
Espoo: Kaisa Saarinen, vs. aikuissosiaalityön asiantuntija 
 
Kauniainen: Jaana Myhrberg, sosiaalipalvelupäällikkö 
 
Vantaa: Johanna Hedman, kehittäjäsosiaalityöntekijä 
Vantaa: Anne Kantoluoto, kehittäjäsosiaalityöntekijä 
Vantaa: Sanna Vaaltola, johtava sosiaalityöntekijä 
Vantaa: Pia Pajari, kehittäjäsosiaalityöntekijä 
 
Helsingin yliopisto: Kaija Hänninen, yliopistonlehtori 
Helsingin yliopisto: Ritva Poikela 6/2016 saakka, Maija Jäppinen, yliopistonlehtori 8/2016 
alkaen 
Helsingin yliopisto: Kirsi Nousiainen 6/2016 saakka, Aino Kääriäinen, yliopistonlehtori, 
7/2016 lukien pj. 
 
NeRå: Leena Ruskomaa, kehittämispäällikkö 
 
Socca/Heikki Waris -instituutti: Laura Yliruka, kehittämispäällikkö, sihteeri 
Socca: Riitta Ropo, tiedottaja 
 
Stydi: Heidi Rajatammi, sosiaalityön opiskelija  
 
HUS: Katariina Kohonen, sosiaalityöntekijä 
HUS: Linda Blomsted, sosiaalityöntekijä 
 
Metropolia: Taina Konttinen, lehtori 
 
Osallisuuden aika ry: Minna Kallio, projektikoordinaattori 
 
ProSos: erikoissuunnittelija Tytti Hytti 
ProSos: erikoissuunnittelija Pekko Kähkönen 
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LIITE 3 KÄYTÄNTÖTUTKIMUKSET 2016 

 

Opiskelija Tutkielman nimi Kaupunki/Työpaikka 
Johan Ehrman Aikuissosiaalityön palvelutar-

peenarvio ja sosiaaliohjaajien 
tulkinnat 

Helsinki/aikuissosiaalityö 

Ellen Eklund och Nina 
Östman 

Mittemellan - En studie om 
serviceproduktionen för en 
svårdefinierbar brukargrupp 
med kontakt till barnskyddet 
och handikappservicen 

Helsinki/lastensuojelu 

Lillemor Gustafsson Ingripande i skolfrånvaro - 
åtgärder, samarbete eller att 
skapa gemenskap? 

Helsinki/Fålkhälsan 

Felix Holmberg ”Mer för oss ungdomar” 
Kartläggning av behov 
svenskspråkiga unga vuxna 
personer med 
funktionsnedsättning har 
gällande verksamhet 
funktionshinderorganisationer 
ordnar 

Samarbetsförbundet kring funkti-
onshinder (SAMS) 

Viktor Matintupa ”Titta när jag klättrar” - En 
aktionsstudie om barnens 
delaktighet på Folkhälsans 
Familjekraft-läger 

Helsinki/Fålkhälsan 

Emma Murtonen Socialt arbete över gränserna 
– Ett samarbete mellan det 
sociala arbetet inom den 
psykiatriska öppenvården och 
vuxensocialarbetet 

Espoo/HUS-Jorvi 

Nina Myhrberg Avslutande av klientskap 
inom barnskyddet och 
återkommande klientskap  

Helsinki/lastensuojelu 

Rebecca Sjöholm Kartläggning av de sociala 
frågor som anställda stöter 
på i sitt arbete inom 
hälsovården. 
En enkätstudie utförd i 
Kimitoöns kommun 

Kimitoö/hälsovården 

Lisa Smeds-Salonsaari Vuxensocialarbete under 
vårdledigheten– Unga 
mammors erfarenheter av 

Helsinki/nuorten aikuisten 
sosiaalityö 
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tiden hemma och behov av 
socialt arbete 

Anna-Lena Ström Unga asylsökande mäns 
upplevelser av delaktighet 
under asylprocessen och vid 
flyktingförläggningen 

Pietarsaari/vastaanottokeskus 

Isa Widenius Samarbetets möjligheter och 
utmaningar: En studie om 
samarbetet mellan den 
Ungdomspsykiatriska 
polikliniken och Östra 
centrums barnskyddsbyrå 

Helsinki/lastensuojelu 

Laura Björk Monikulttuurisuuden huomi-
oiminen lastensuojelussa: 
Lapseen kohdistuvan väkival-
lan taustoja lastensuojelutar-
peen selvityksissä 

Helsinki/lastensuojelu 

Minna Vihavainen Nationellt adopterades 
upplevelser och behov av 
stöd”: Lägger du grunden till 
ett hus på ett visst sätt så 
har det en inverkan på hur 
huset står i slutendan. Har 
du en bit som är lite 
annorlunda behöver du 
kanske sätta in några extra 
bitar för att stöda huset 
mera.” 

Helsinki/Adoptioperheet ry-Adoptiva 
familjer rf 

Sari Ahlman Kartoitus Espoon aikuissosi-
aalityöhön saapuneista uu-
den sosiaalihuoltolain pykä-
län 35 mukaisista ilmoituksis-
ta ja yhteydenotoista 

Espoo/aikuissosiaalityö 

Niina Aitero Lapsen huomioiminen lasten-
suojelussa silloin kun asiak-
kuuteen liittyy huolto- ja ta-
paamisriita 

Vantaa/lastensuojelu 

Mirva Usvakorpi Sosiaalinen kuntoutus ter-
veyssosiaalityössä – näke-
myksiä aikuispsykiatrian ken-
tältä 

Helsinki/psykiatrian poliklinikka 

Eija Hovi Klubitalolta sosiaalista pää-
omaa? Vantaan asumispalve-
lujen asiakkaiden kokemuksia 

Vantaa/Klubitalo 

Marianna Isakov Lapsen kanssa työskentely Helsinki/lastensuojelu 
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lastensuojelutarpeen arvioin-
tia tehtäessä 

Iida Jauhiainen viivästynyt   
Elina Jääskeläinen Vertaistukiryhmä sosiaalisen 

kuntoutuksen muotona Es-
poon Kipinä-toiminnassa 

Espoo/aikuissosiaalityö 

Heidi Kaartinen Lastensuojelun läheisverkos-
tosijoituksen keskeiset ele-
mentit: Sijaisvanhempien ja 
sosiaalityöntekijöiden näke-
mys 

Espoo/lastensuojelu 

Jasmin Kemppainen Tekee tutkimusta Australias-
sa/palautus myöhemmin 

  

Tea Kortelainen ja 
Heidi Stenvall 

Sosiaalityöntekijöiden näke-
myksiä 
asiakaspalveluraadin toimin-
nasta 

Helsinki/aikuissosiaalityö 

Marja-Liisa Tiainen Lasten ja sosiaalityöntekijöi-
den kahdenkeskiset tapaami-
set: Lasten osallisuuden ke-
hittäminen lastensuojelun 
avohuollon sosiaalityössä 

Helsinki/lastensuojelu 

Taru Koivisto Startti-pajatoiminta: Nuorten 
kokemuksia sosiaalisesta 
kuntoutuksesta 

Hollola/Peruspalvelukeskus Oiva 

Hanna Kaisa Kotilai-
nen 

Lastensuojelun sosiaalityön-
tekijöiden ajatuksia ruoka-
maksusitoumuksiin liittyvästä 
työskentelystä 

Vantaa/lastensuojelu 

Jani Nuutinen Aikuissosiaalityön ja mielen-
terveyspalveluiden 
yhteistyön toimivuus Helsin-
gin kaupungin 
sosiaali- ja terveysvirastossa 

Helsinki/aikuissosiaalityö 

Kukka Suonio Joogan hyödyt päihdekuntou-
tuksessa 
työntekijöiden arvioimana 

Järvenpää/sosiaalisairaala 

Kirsti Stenvall Lastensuojelun avohuollon 
asiakassuunnitelmat ja tuen 
tarpeen arviointimalli 

Helsinki/lastensuojelu 

Tiina Toiminen Lapsen fyysisen kaltoinkohte-
lun tunnistaminen ja pahoin-
pitelyepäilyn selvittäminen 

Etelä-Suomi/aluesairaala 

Maija Ketoluoto Äidiksi tulemisen ja äitiyden 
tarinat adoptioblogeissa 

Helsinki/Palastakaa lapset ry 
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Carsten Kundt Miehet sosiaalialan ammatti-
laisina: Kokemukset suku-
puolen merkityksestä asia-
kastyössä 

Vantaa/perhepalvelut 

Kustaa Käki Kansainvälisten ihmisoikeus-
järjestöjen sisäiset arviointi-
mekanismit ja niiden suhde 
sosiaalityön käytäntötutki-
mukseen – Tapaustutkimuk-
sena Save The Children In-
ternationalin globaalin QLE -
indikaattorin implementointi 
Perussa 

Lima/Peru/Save the Children 

Nina Kärkkäinen Lastensuojelun sosiaalityön-
tekijöiden  
näkemyksiä asiakastyön dia-
logisesta vuorovaikutuksesta 

Pääkaupunkiseutu/lastensuojelu 

Laura Lintu Vanhempien mielenterveys-
ongelmat 
lastensuojelun avohuollon 
sosiaalityössä 

Helsinki/lastensuojelu 

Hanna Manninen Asta – lomakkeisto asumis-
palvelujen tarpeen arvioinnis-
sa Espoon vammaispalveluis-
sa 

Espoo/asumispalvelut 

Saana Manninen Lastensuojelujärjestön tuki-
perhetoiminnan kehittäminen 

Helsinki/Pelastakaa lapset ry 

Jukka Marttinen Asiakaslähtöisyyden diskurssi 
nuorten kriisityössä 

Helsinki/Nuorten kriisityö ja vas-
taanotto 

Nina Mouhu Nuorten sosiaalinen kuntou-
tus ja sosiaalisen toimintaky-
vyn tukeminen Kohti itsenäis-
tä elämää -kurssilla 

Helsinki/Helsingin seudun erilaiset 
oppijat ry 

Mona Tamminen Lastensuojelun sosiaalityön-
tekijöiden kokemuksia viran-
omaisyhteistyöstä lapsiin 
kohdistuvien pahoinpitely- ja 
seksuaalirikosten 
selvittämisessä 

Helsinki/lastensuojelu 

Essi Tuomala Virolaiset maahanmuuttajat 
lastensuojelutarpeen selvi-
tyksessä 

Helsinki/lastensuojelu 

Kaisa Palomäki Asunnottomuuden uhan alla 
olevien lapsiperheiden kanssa 
työskentely  

Espoo/aikuissosiaalityö 
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Merja Patrikainen Vantaan maahanmuuttaja-
palveluiden jälkihuoltonuor-
ten käsitys hyvinvoinnista ja 
saamastaan tuesta 

Vantaa/maahanmuuttajapalvelut 

Inka Pelkonen Asuntopuolto asiakastyön 
välineenä ja työkäytäntönä 

Espoo/aikuissosiaalityö 

Mia Pyykkö Maahanmuuttotaustaisuuden 
näkyminen lastensuojetar-
peen selvityksissä: Afrikasta 
ja Lähi-idästä lähtöisin olevat 
perheet arvioinnin asiakkaina 

Helsinki/lastensuojelu 

Piia Savonen Lastensuojelun uusiutuvat 
asiakkuudet 

Helsinki/lastensuojelu 

Noora Siivonen Kanssakulkeminen verkkover-
taistuessa: 
Kokemuksia Naisten Linjan 
verkkovertaisryhmistä 

Helsinki/Naisten Linja Suomessa ry 

Sanna Tenkanen Monitoimijaista sosiaalityötä 
etsimässä: Yhteistyön kehit-
täminen aikuissosiaalityön, 
ielenterveyskuntoutujien 
asumispalveluiden, vammais-
palveluiden ja vanhuspalve-
luiden sosiaalityön välillä 

Tuusula/aikuissosiaalityön  vam-
mais- ja vanhuspalveluit ja mielen-
terveyskuntoutujien asumispalvelut 

Mira Winqvist Lastensuojeluasiakkaiden 
kokemuksia palvelujärjestel-
män toimivuudesta 

Varkaus/SOS-lapsikylä 

Sanni Huttunen ja 
Jenni Simola 

Gerontologisen sosiaalityön 
asiantuntijuus ympärivuoro-
kautisen hoitopaikan hakemi-
sessa 

Etelä-Suomi/gerontologinen sosiaa-
lityö 

Liisa-Maria Kiilunen Nuorten aikuisten tarpeet 
sosiaalisen kuntoutuksen 
hakemuksissa 

Vantaa/nuorten aikuisten sosiaali-
työ 

Marii Koikson Verkostoyhteistyön mahdolli-
suudet koulupoissaolojen 
ehkäisyssä 

Espoo/Nuorten turvatalo 

Simo Laakso "Tuoda esiin niit asiot täält 
kentält ja koittaa muuttaa 
jotain" – Teemahaastattelu  
sosiaalityöntekijöiden raken-
teellisen sosiaalityön käsityk-
sistä ja käytännön sovelluk-
sista 

Helsinki/aikuissosiaalityö 

Katri Tuominen Sosiaalitoimiston ja TE- Pääkaupunkiseutu?/aikuissosiaalityö 
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toimiston työntekijöiden nä-
kemyksiä 50–62-vuotiaiden 
asiakkaiden kanssa tehtävän 
moniammatillisen yhteistyön 
haasteista, kehittämistarpeis-
ta ja hyödyistä 

ja TE-toimisto 

Jenny Wiikla Haavetta etsimässä: Vantaan 
jälkihuollon asiakasnuorten 
tulevaisuudenkuvat 

Vantaa/lastensuojelu 

 

 


