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1. PRAKSIS VUONNA 2017 

 

Vuonna 2017 Pääkaupunkiseudun Praksiksessa alkaa uusi temaatti-
nen kausi: monialainen sosiaalityö. Se on jatkoa kolmivuotiselle yli-
sukupolvisen huono-osaisuuden kaudelle ja syntyi yhtenä johtopää-
töksenä Praksiksen arvioinnin pohjalta (Hytti 2017). Käytännön ope-
tuksessa suuri muutos on Iso Pyörä, joka tuo mukanaan uudet käy-
tännön opetuksen jaksot ja uudenlaisen opintorakenteen sosiaalityö-
hön.  

Monialainen sosiaalityö sopii hyvin kattoteemaksi kolmelle Prak-
siksen toiminnalliselle juonteelle: Lapsi- ja perhepalvelujen muutos-
ohjelmassa (LAPE) tehtävälle kehittämistyölle, PRO SOS-hank-
keessa tehtävälle aikuissosiaalityön kehittämiselle sekä Espoossa 
rakentuvaan monialaiseen yhteistoiminnallisen kehittämisen, oppi-
misen ja tutkimuksen areenaan.  Hankkeet näkyvät käytännön ope-
tuksessa ja oppimisverkostotoiminnassa, jota toteutetaan monialai-
sessa yhteistyössä muun muassa järjestöjen ja terveydenhuollon 
toimijoiden kanssa. 
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2. TEEMANA MONIALAINEN SOSIAALITYÖ 

Monialaisella sosiaalityöllä viitataan sekä moniammatillisuuteen, että 
siihen, että myös asiakkaat ovat mukana toimijoina niin asiakas-
työssä kuin asiakastyön kehittämisessä ja tutkimuksessakin. Monia-
laisuudella haetaan ratkaisuja pitkittyneisiin, monimutkaisiin ja jopa 
ylisukupolvisiin huono-osaisuuden ketjuihin.  

Monialaisuus viittaa myös Praksiksen toimintaympäristön muutok-
siin: yhtäältä on käynnissä laajamittainen sote-muutos, jossa myös 
sosiaalityö hakee paikkaansa uudelleen.  

Sote-muutoksen ohella on käynnissä hallituksen kärkihanke: Lapsi- 
ja perhepalvelujen muutosohjelma, jonka maakunnallinen pilotti-
hanke Lapsen paras-hanke käynnistyi vuoden 2017 alussa. Tavoit-
teena on, että pilottihanke auttaa myös valmistautumisessa soteen. 
Sosiaalityön yliopisto-opetuksen näkökulmasta LAPEssa ovat erityi-
sen tärkeitä lastensuojelun uudistuvat, tutkimusperusteiset käytän-
nöt asiakastyössä, asiakastyön organisoinnissa sekä sellaisten yh-
teistyökäytäntöjen kehittäminen (integratiiviset käytännöt), jotka 

Käytännön opetus

Tutkimus 
(käytäntötutkimukset 

& pro gradutyöt)

Monialainen sosiaalityö

Kehittäminen
(LAPE, PRO SOS, 

Apotti )
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varmistavat perheiden paremman avun saannin ja lastensuojelun 
mielekkään roolin tässä.  

Myös PRO SOS-hankkeessa työskennellään erityistä tukea tarvitse-
vien aikuisten kanssa monialaisesti. Monialaisuus viittaa hankkeen 
toimijoihin (asiakkaat, työntekijät) ja kumppaneihin (järjestöt ja kor-
keakoulut) sekä hankkeen pyrkimykseen yhdistää leikillisyyden ja 
pelillisyyden tutkimusta ja käytäntöä sosiaalityöhön ja sosiaaliseen 
kuntoutukseen.  

Apotti- ja Una-hankkeet tuovat Praksikseen uudet monialaiset kehit-
tämis- ja oppimisympäristöt tieto- ja toiminnanohjauksen alueilla. 

Praksis-toiminnassa olennaista on sosiaalityön yliopisto-opiskelijoi-
den käytännön opetus. Praksiksen monialaisuus näkyy käytännön 
opetuksessa yhteisinä opintojaksoina lääketieteellisen tiedekunnan 
kanssa ja tätä kautta myös tieteidenvälisyytenä.  

Praksis-toiminnan periaatteina ovat: 

x Dialogisuus ja yhteistoiminnallisuus  
x Tietoperustan ja osaamisen uudistaminen  
x Yhteiskunnallinen vaikuttaminen   
x Ihmisoikeuksien puolustaminen 

 
3. KÄYTÄNNÖN OPETUS 

Praksikseen on sisältynyt vanhojen tutkimusrakenteiden mukaan viisi 
käytännön opetuksen jaksoa. Niistä järjestetään vielä keväällä 2017 
K2 ja K4. Syksyllä 2017 siirrytään uusiin opintovaatimuksien toteut-
tamiseen, mikä tarkoittaa uuden opetuksen valmistelua PraksisTeki-
jöissä keväällä ja kesällä 2017. Uudet tutkintovaatimukset heijastu-
vat myös käytännön opettajakoulutukseen. Opetuksen uudistamistyö 
tulee olemaan Praksiksen keskeinen tehtävä vuonna 2017.  

3.1 Vanhojen tutkintovaatimusten mukainen opetus 

Asiakastyön taidot (K2) -opintojaksolla (5 op) tammi-maaliskuussa 
2017 perehdytään sosiaalityön ammattikäytäntöihin. Opintojakso to-
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teutetaan yhteistoiminnallisesti PraksisTekijöiden ja kokemusasian-
tuntijoiden kanssa. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ̈ asiak-
kaan osallisuuden asiakastyön keskeisenä lähtökohtana ja sosiaalisen 
toimintakyvyn merkityksen vuorovaikutustilanteessa. Opintojaksolla 
opiskelija perehtyy sosiaalityo ̈n eettisiin periaatteisiin seka ̈ niiden 
merkitykseen ka ̈ytänno ̈n toiminnassa ja harjoittelee kriittista ̈ reflek-
tiota. Vastuuopettajina toimivat keväällä 2017 yliopistonlehtori Maija 
Jäppinen ja kehitta ̈mispa ̈ällikko ̈ Laura Yliruka.  

Lääkärin ja sosiaalityöntekijän moninäkökulmainen käytäntö 
(K4) järjestetään toukokuussa 2017 yhteistyössä lääketieteellisen 
tiedekunnan kanssa. Vastuuopettajana toimii yliopistonlehtori Kirsi 
Nousiainen. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä PraksisTekijöiden, 
kokemusasiantuntijoiden ja koulutusylilääkäri Pirkko Salokekkilä 
(Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto) kanssa. Opintojaksolla vierailee 
useita asiantuntijoita. Vastuuopettajana toimii yliopistonlehtori Kirsi 
Nousiainen. 

3.2 Käytännönopetus uudessa sosiaalitieteiden kandiohjelmassa  

Helsingin yliopiston Iso pyörä -uudistuksen myötä sosiaalityön tut-
kinto-opetus siirtyy osaksi sosiaalitieteiden kandi- ja maisteriohjel-
maa. Opiskelijat valitsevat oman opintosuuntansa neljästä vaihtoeh-
dosta (sosiaalityö, sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia, sosiologia) 
toisen opiskeluvuoden keväällä. Sosiaalityön käytännönopetus sijoit-
tuu opintosuunnan valinnan jälkeiseen osaan kandintutkintoa. 

Vanhat K2- ja K3-opintojaksot yhdistetään syksyllä 2017 uudeksi So-
siaalityön ammatilliset valmiudet ja asiakastyön taidot -opintojak-
soksi (15 op), johon sisältyy 250 tuntia käytännönopiskelua jossain 
sosiaalityön toimipaikassa käytännönopettajakoulutuksen saaneen 
sosiaalityöntekijän ohjauksessa. Opintojakson ajankohta on vielä 
auki. Vastuuopettajana toimii yliopistonlehtori Maija Jäppinen. 

Ka ̈ytänto ̈tutkimuksen opintojakson  (K5) tarkoituksena on luoda 
valmiuksia tutkia ja kehitta ̈ä tyo ̈käyta ̈nto ̈jä sosiaalityo ̈ssä. Opiskelijat 
tekevät käyta ̈nto ̈tutkimuksensa yhteistyo ̈ssä tyo ̈yhteiso ̈jen kanssa ja 
tyo ̈yhteiso ̈t saavat tutkimuksista arvokasta tietoa. Vastuuopettajana 
toimii syksylla ̈ 2017 suomenkielisen koulutuksen osalta käytäntötut-
kimuksen yliopistonlehtori Aino Kääriäinen.  
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Käytännön opettajakoulutukseen tulee muutoksia uusien tutkin-
tovaatimusten myötä. Syksyllä 2017 järjestetään vielä vanhanmuo-
toinen Moduuli II. Jatkossa käytännön opettajakoulutus rytmitetään 
uudistuvan Sosiaalityön ammatilliset valmiudet ja asiakastyön taidot 
-opintojakson mukaisesti. Vastuuhenkilo ̈t: kehittämispäällikkö Laura 
Yliruka ja yliopistonlehtori Maija Jäppinen. 

 
4. YHTEISTYÖ KOULUTETTUJEN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN 

KANSSA 

Koulutetuille käytännönopettajille järjestetään 7. maaliskuuta 2017 
alumnitapaaminen, jossa kerrotaan uudesta tutkintorakenteesta ja 
käytännönopetuksen muutoksista sekä muista ajankohtaisista asi-
oista ja tarjotaan mahdollisuus kollegoiden tapaamiseen ja verkos-
toitumiseen. 

Sosiaalisen median hyödyntämistä yhteydenpidossa koulutettuihin 
käytännönopettajiin ja käytännönopettajana toimimisesta kiinnostu-
neisiin sosiaalityöntekijöihin systematisoidaan perustamalla Sosiaali-
työn käytännönopettajat Pääkaupunkiseudulla -ryhmä Facebookiin. 
Myös Sosiaalityön uraverkoston Facebook-ryhmää hyödynnetään 
viestinnässä jatkossakin. 

 

5. PRAKSIKSEEN KYTKEYTYVÄ KEHITTÄMINEN 
KUNNISSA JA HUS:SSA 

5.1 Sosiaalinen kuntoutus kehittämisen kohteena (PRO SOS) 

 
Lokakuussa käynnistynyt PROSOS -hanke kohdistuu heikoimmassa 
sosiaalisessa asemassa olevien, erityistä tukea tarvitsevien kansa-
laisten sosiaalisen osallisuuden tukemiseen pääkaupunkiseudulla ja 
on osa valtakunnallista sosiaalialan osaamiskeskusverkon yhteistä 
ESR-hanketta. Pilotissa haetaan uutta orientaatiota sosiaalityöhön 
ja sosiaaliseen kuntoutukseen motivoivasta, luovasta ja ongelman-
ratkaisuun keskittyvästä leikillisyydestä ja pelillisyydestä. Hanke on 
luontevaa jatkoa Praksiksen ylisukupolvisuuden, aikuissosiaalityön 
kehittämisen sekä narratiivisen työskentelyn teemoille. Hankkeen 
tavoitteena on muun muassa kehittää leikillisyyden ja pelillisyyden 
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elementtejä hyödyntävä sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli yh-
teistyössä palvelukäyttäjien kanssa. PRO SOS-hanke toimii Praksik-
sen yhteydessä niin, että se järjestää yhteisiä oppimisverkostotilai-
suuksia. Hankkeeseen tehdään useita pro gradutöitä ja hanketyön-
tekijät osallistuvat yliopisto-opetukseen (K2-jaksolle). Hankkeessa 
tehdään yhteistyötä Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa. Eri-
koissuunnittelijoina toimivat Tytti Hytti, Pekko Kähkönen ja Emmi 
Lattu (50 %). Kehittämispäällikkö Laura Yliruka osallistuu hankkeen 
ohjaukseen.  

 

5.2 Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 

Vuonna pääkaupunkiseudullinen Praksis-toiminta tekee yhteistyötä 
kansallisen LAPE-hankkeen kanssa kanssa. Konkreettisesti tämä tar-
koittaa osittain kumppanuudessa THL:n ja Praksiksen järjestämää 
oppimisverkostotoimintaa ja opiskelijoiden käytäntötutkimuksien 
(K5) ja gradujen kytkemistä LAPEn kehittämiskohteisiin paikallisesti. 
Kun LAPE-hankkeen mukainen kehittäminen käynnistyy pääkaupun-
kiseudun kunnissa keväällä 2017, sovitaan kuntien kanssa ”teema-
tarjottimesta”, eli aiheista, joista opiskelijat voivat tehdä käytäntö-
tutkimuksensa. Opiskelijoista kootaan teemaryhmät, joissa he voivat 
saada tukea omaan tutkimustyöhönsä. Tavoitteena on nopeuttaa 
opiskelijoiden pääsyä kentälle, sillä käytäntötutkimuksen opintojakso 
supistuu laajuudeltaan. 

Vastuuhenkilöt: Mirja Satka ja Laura Yliruka 

5.3 Espoon asukastalo - yhteistoiminnallisen kehittämisen, 
oppimisen ja tutkimuksen areena 

Kaupunki avaa Espoon keskukseen 2017 asukastalon, jossa toimii 
järjestöjä, kaupunki, asukkaita ja korkeakouluja. Talon toiminta on 
suunniteltu siten, että se on sekä oppilaitosten monialaisen käytän-
nönopetuksen ja tutkimuksen että matalan kynnyksen palvelujen 
kehittämisen ja vahvan asiakasosallisuuden toteuttamisen paikka. 
Tavoitteena on onnistunut kokeilu demokraattisen kaupunkitilan toi-
minnan rakentamisesta, pyörittämisestä, tutkimisesta ja näistä pro-
sessista oppimisesta; korkeakoulujen väen, alueen asukkaiden ja 
talon työntekijöiden sekä virkamiesten ja päättäjien vuorovaikutus 
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sekä tutkimustieto taiteellisten ja leikillis-pelillisten menetelmien 
käytännöllisestä soveltuvuudesta sosiaalisen integraation välineiksi.  
 
Tutkimus- ja kehittämishankkeen tarkoituksena on tuottaa  
1) pysyvä yliopiston, amk:n, kunnan ja järjestöjen vuorovaikutusra-
kenne, jossa yhdistyy opetus, tutkimus ja kehittäminen;  
2) malli ja konsepti demokraattisen kaupunkitilan organisoidulle toi-
minnalle;  
3) tutkimustietoa inklusiivisen kansalaisuuden edistämisen menetel-
mistä.  
 
Metropolialue on perinteisesti ollut uuden kansalaisuuden rakennus-
paikka. Alueelle tulleiden maahanmuuttajien määrä ja väestöryh-
mien välillä orastavat jännitteet puoltavat pioneerityötä: Pääkau-
punkiseutu monikulttuuristuu, kulttuurisesta monimuotoisuudesta ja 
transnationaalisesta elämäntyylistä tulee ”uusi normaali”, johon 
kantaväestön sekä tulijoiden identiteetit, tavat ja keskinäiset arvos-
tukset sopeutuvat. Yksilöiden ja yhteisöjen tasolla on kyse uuden 
sosiaalisen kansalaisuuden rakentamisesta, yhteiskunnan tasolla so-
siaalisesta integraatiosta ja yhteiskuntarauhasta.  
 
Teoreettisesti asukastalon toiminnassa nojataan trialogiseen oppi-
miskäsitykseen (Hakkarainen ym.), Living Lab kehittelyihin (Enge-
ström) ja käytäntötutkimuksen yhdistämiseen. Hakijoilla on tutki-
musnäyttöjä LL:n perusteiden kehittämisestä (Satka ym. 2016a; 
2016b). Hanke testaa uuden mallin toimivuutta oppimisen, tutki-
muksen sekä kehittämisen alueilla yhdistämällä käytäntötutkimuk-
sen ja trialogisen oppimisen HY; Laurea ammattikorkeakoulun luo-
vat menetelmät ja Living Lab osaamisen; korkeakouluopetuksen ja 
opinnäytteet; Soccan PRO SOS -ESR hankkeen sekä Espoon intres-
sin tutkimusperustaiseen palvelujohtamiseen.  
 
Hankkeen osallistujatahoja ovat Heikki Waris -instituutti, Espoon 
kaupungin sosiaali-, terveys- ja kulttuuriala, Laurean ammattikor-
keakoulu, sosiaalisten taidemuotojen tuottajat, kansalaisjärjestöjä, 
Espoon keskuksen asukkaat, media ja Espoon päättäjät.  
 
Vuorovaikutusvisiona on monimuotoinen dialogi talon käyttäjien, 
toimijoiden, suuren yleisön, median ja päättäjien kanssa mm. sosi-
aalista mediaa hyödyntäen. Asukastalon avoimet yleisöesitykset, 
joihin käyttäjät osallistuvat tekijöinä, lisäävät väestöryhmien ja 



9 

päättäjien kasvokkaista vuorovaikutusta. Päättäjiä kutsutaan aktii-
visesti vierailuille.  

 

5.4 Espoo & Kauniainen 

Espoossa Praksis -kehittämisessä merkittävässä roolissa on käytän-
tötutkimukset ja pro gradu -työt. Käytäntötutkimusaiheet on valittu 
siten, että ne tukevat toiminnan kehittämistä ja niitä on tarkoitus 
hyödyntää myös jatkossa.  

Espoossa aloittaa uutena yksikkönä huhtikuun alussa lapsiperheiden 
palveluista vastaava yksikkö, johon keskitetään lapsiperheiden koti-
palvelupalvelu, perhetyö ja sosiaalityö. Tämän myötä lastensuojelu 
profiloituu entistä enemmän erityispalveluiksi ja aikuissosiaalityö ai-
kuisten palveluiksi. Asiakkaat siirretään yksikköön asteittain. 

Aikuisten sosiaalipalveluissa painopisteenä on erilaisten digitaalisten 
palveluiden kehittäminen. Aikuissosiaalityötä kehitetään entistä 
enemmän asiakaslähtöisempään suuntaan esimerkiksi ottamalla 
käyttöön asiakkaan oman Elämäntilanteen hyvinvoinnin mittarin, 
joka on kehitetty yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien ja Soccan Pet-
teri Paasion yhteistyössä. Digitaaliset palvelut ovat erityisen kehittä-
misen kohteena. Espoo on mukana PRO SOS -hankkeessa ja toimin-
nan kohteena ovat maahanmuuttajat. PRO SOS on kytketty Espoon 
Keskuksen keväällä avattavan asukastalon yhteyteen.  

Monialaista yhteistyötä kehitetään moniammatillisissa ensiarviointi- 
ja palvelutarpeenarviointi piloteissa. Asiakastyössä otetaan käyttöön 
yhteinen verkostotapaamisen koontilomake. Tavoitteena on että jak-
sossa asiakkaalle ja eri toimijoille jäisi jatkossa yksi yhteinen doku-
mentti siitä, mitä verkostotapaamisessa on sovittu. 

Perhe- ja sosiaalipalveluissa sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöi-
den tehtävänkuvien uudistus viedään loppuun ja aloitetaan niiden 
pohjalta tehtävänvaativuusarviointi. Tavoitteena on saada työnkuvat 
ajantasaisiksi nykyisten ja tulevien työtehtävien kanssa. Samalla 
työnkuvat ja vaativuudet yhtenäistyvät. 
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Omavalvontasuunnitelmia laaditaan vuoden 2017 aikana. Lapsiper-
heiden sosiaalipalveluissa omavalvontasuunnitelmat valmistuvat ke-
säkuun 2017 aikana. Sosiaalista raportointia on aloitettu K5-työnä ja 
tavoitteena on jatkaa. Sosiaalisen raportoinnin kautta on tarkoitus 
tuoda esille rakenteellista sosiaalityötä. 

Espoo on mukana LAPE -hankkeessa vastuualueenaan kehittämisko-
konaisuus ”Varhaiskasvatus, koulu, oppilaitos lapsen ja nuoren hy-
vinvoinnin tukena”, mutta osallistuu kaikkiin kehittämiskokonaisuuk-
siin.  

Espoon Praksis -toimintaan kuuluu jatkossakin opiskelijoiden käytän-
töjaksojen ohjaus, käytäntötutkimuspaikkojen ja aiheiden esittämi-
nen sekä tutkivan sosiaalityönverkosto, jossa esitellään sosiaalityön 
valmistuneita opinnäytetöitä. Opiskelijapaikkoja pyritään lisäämään 
vuoden 2017 aikana.                                                                 
  

5.5 Helsinki 

Helsingin Praksis-kehittämisen keskiössä ovat vuonna 2017 LAPE- ja 
PRO SOS -hankkeet, joissa tehtävä kehittäminen kytketään myös so-
siaali- ja terveysviraston palvelujen uudistamiseen. Vuoden 2017 ta-
voitteina on vahvistaa Praksiksen yhteyttä sosiaalialan työkäytäntö-
jen kehittämiseen, kytkeä opiskelijoiden gradut ja käytäntötutkimuk-
set temaattisiksi kokonaisuuksiksi Praksis-kehittämisen ympärille 
sekä koota Helsinkiin Praksis-verkosto kehittämiseen osallistuvista 
työntekijöistä ja esimiehistä. 

Praksiksen yhteyttä käytännön kehittämiseen vahvistetaan keskitty-
mällä Praksis-kehittämisessä LAPE- ja PRO SOS -hankkeisiin. Praksis-
edustajat ovat tiiviisti mukana Helsingin kehittämisessä ja kentän 
työntekijät osallistuvat Praksiksen oppimisverkostoihin. Myös sosiaa-
lityön uramallikokeilu ja sosiaalinen raportointi liitetään osaksi kehit-
tämistä. Vuoden 2017 aikana kootaan Helsingin Praksis-verkosto, 
jossa ovat mukana kehittämiseen osallistuvat esimiehet ja työnteki-
jät, uramallikokeilussa mukana olevat työntekijät sekä sosiaalityön 
käytännönopettajat. Verkoston avulla välitetään työyhteisöihin tietoa 
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Praksis-kehittämisestä sekä kootaan yhteen kehittämisestä kerty-
nyttä tietoa. Sosiaalinen raportointi toimii yhtenä tiedontuotannon 
välineenä. 

Gradujen sekä käytäntötutkimuksien yhteyttä keskeisiin kehittämis-
kohteisiin vahvistetaan edelleen. Tavoitteena on, että työt tukevat 
Praksis-kehittämistä Helsingissä ja tuottavat aiempaa syvällisempää 
tietoa valittujen teemojen ympärillä. Temaattisiksi kokonaisuuksiksi 
järjestetyt gradut ja käytäntötutkimukset tukevat paremmin myös 
palvelujen uudistamisessa tehtävää työtä. 

Helsingissä Praksis-toiminnan ohjaus tapahtuu kehittämisen ja toi-
minnan tuki -yksikössä ja Praksis-kehittämistä tehdään yhteistyössä 
perustettavan Praksis-verkoston kanssa. Tietoa Praksiksen toimin-
nasta välitetään ensisijaisesti verkoston kautta. Suomen- ja ruotsin-
kielisten Praksis-toimijoiden välisen yhteistyön vahvistamista jatke-
taan. Praksiksen ohjausverkostossa Helsinkiä edustaa Anna-Kaisa 
Tukiala ja PraksisTekijöissä Kaisa Pasanen (varsinainen jäsen) ja 
Nanne Isokuortti (varajäsen). 

  

5.6 Vantaa 

Ennaltaehkäiseviä ja oikea-aikaisia palveluita 

Vantaalla kehittämisen keskiössä on vuonna 2017 aikana koko per-
hepalveluiden uudistaminen ja organisointi. Tarkoituksena on 
selkiyttää eri ammattiryhmien työnkuvia ja ennen kaikkea palvelui-
den kohdentumista asiakkaille oikea-aikaisesti ja mahdollisimman 
ennaltaehkäisevästi. Vantaalla vahvistetaan vuoden 2017 aikana en-
tisestään sosiaalihuoltolain mukaisten asiakkuuksien ja palveluiden 
kehittämistä asiakaslähtöisesti. Esimerkiksi Tikkurilan Vernissaka-
dulle muodostuu iso yksikkö, jossa palvellaan niin yksinasuvia aikui-
sia ja lapsiperheitä Kuinka voin auttaa? –periaatteella, ja lisäksi tar-
jotaan sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä ja varhaiseen tukeen 
keskittyvää perhekoutsityötä. 
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Sosiaalisen raportoinnin hanke jatkuu, ja kevään 2017 aikana ke-
rätään tietoa sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista koko perhepal-
veluiden henkilöstöltä. Lisäksi kehitetään sosiaalisen raportoinnin 
mallia ja sen hyödyntämistä.  

Vantaa on tiiviisti mukana valtakunnallisessa Lapsi- ja perhepalvelui-
den kärkihankkeessa (LAPE), ja vuoden 2017 aikana aloitetaan per-
hekeskuksen pilotointi. Myös muu LAPE-hankkeessa esiin tuleva ma-
teriaali ja periaatteet kytketään kehittämisen suunnitteluun.  

Aikuisten sosiaalityössä määritellään vuoden 2017 aikana erityistä 
tukea tarvitsevien ryhmää sosiaalihuoltolain mukaan. Sen lisäksi asi-
akkaan toimintakykyä tuetaan muun muassa henkilökohtaisen 
budjetoinnin pilotoinnilla (jota hyödynnetään jatkossa koko per-
hepalveluissa), palvelutarpeen arvioinnin kehittämisellä sekä sosiaa-
lihuoltolain mukaista työtä lisäämisellä. Vantaan aikuissosiaalityö 
sekä jälkihuolto ovat mukana myös PRO SOS-hankkeessa aktiivi-
sesti. Aikuissosiaalityön kehittämisessä hyödynnetään opiskelijoiden 
tekemiä käytäntötutkimuksia.  

Maahanmuuttajia palvelevassa työssä korostetaan vuoden 2017 ai-
kana yksin maahan tulleita lapsia ja lasten kotoutumissuunnitelmien 
tekoa. Kaikkiaan perheet nostetaan maahanmuuttajapalveluissa ja 
sitä kehittävässä työssä entistä enemmän näkyviin. Maahanmuutta-
japalveluiden käytäntötutkimusaiheet herättivät opiskelijoissa paljon 
kiinnostusta, ja yhteistyötä oppilaitosten kanssa vahvistetaan enti-
sestään. 

Lastensuojelussa vuoden 2017 kohteena on ennen kaikkea erityistä 
tukea tarvitsevien lasten palveluiden kehittäminen ja kohden-
taminen oikein. Lastensuojelusta valmistuu useita käytäntötutki-
muksia liittyen esimerkiksi lapsen kohtaamiseen ja osallisuuteen. 
Näitä teemoja nostetaan myös työyksiköiden kehittämisessä keski-
öön. 

Vantaan psykososiaalisissa palveluissa tarkoitus on kehittää toimin-
taa myös entistä enemmän ennaltaehkäisevään suuntaan esimerkiksi 
kuraattorien jalkautuvan palvelun kehittämisellä. Lisäksi kuraattorit 
kehittävät näkyvyyttään sosiaalisessa mediassa ja LAPE-hankkeen 
mukaisessa työskentelyssä.  

Kaikkiaan Vantaan perhepalveluissa on käynnissä useita kehittämi-
sen kohteita, jotka linkitetään Praksiksen toimintaan. Toukokuussa 
2017 järjestetään kehittämisen kierrätyspäivä, jossa aiheina ovat 
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mm. perhepalveluiden tasoinen sosiaalinen raportointi, koulukuraat-
torien some-työskentely ja sosiaalityöntekijöiden näkemykset lapsen 
kohtaamisesta asiakasprosessissa. 

Myös sosiaalityön harjoittelijoita ollaan valmiita ottamaan jokaiseen 
yksikköön sekä tiivistämään oppilaitosyhteistyötä. 

Vantaan Praksis-toiminta muodostuu vuoden 2017 aikaan koordinaa-
tioryhmän ympärille, jossa paikalla on edustajia perhepalveluiden 
kaikista yksiköistä. Pääkaupunkiseudun PraksisTekijöiden kokouksiin 
osallistuvat lastensuojelun kehittäjäsosiaalityöntekijät (Johanna Hed-
man ja Anne Kantoluoto), joiden työajasta osa on allokoitu Praksis-
toimintaan osallistumiseen. Lisäksi PraksisTekijöihin osallistuvat 
mahdollisuuksien mukaan psykososiaalisten palveluiden kehittä-
jäsosiaalityöntekijä (Pia Pajari) sekä nuorten sosiaalityön johtava so-
siaalityöntekijä (Sanna Vaaltola).  

  

5.7 HUS 

Vuoden 2017 toimintasuunnitelman keskiössä on Praksis-toiminnan 
vakiinnuttamisen jatkaminen HUS:n terveyssosiaalityössä ja verkko-
sosiaalityön tuottaminen osana Terveyskylä-projektia. HUS:n sosiaa-
lityö on vuonna 2017 mukana Helsingin yliopiston käytännön opetuk-
sen eri jaksoilla. Lisäksi HUS:n sosiaalityöllä on yhteistyötä ruotsin-
kielisen Soc&Komin kanssa käytännön opetuksessa. Praksis-toimin-
nan osalta HUS:ssa on tavoitteena vakiinnuttaa erityisesti käytäntö-
tutkimusaiheiden koonti ja esittely. Tavoitteena on, että HUS pystyy 
tarjoamaan aiempaa enemmän laadukkaita tutkimusaiheita.  

Terveyskylän sosiaalityön kehittäminen (www.terveyskyla.fi) on 
merkittävä valtakunnallinen hanke terveydenhuollon sosiaalityölle. 
Hankkeessa tuotetaan verkkososiaalityötä Terveyskylän eri taloihin 
(mm. Mielenterveystalo ja Kuntoutumistalo). Kehittämiseen osallis-
tuvat sekä asiantuntijat että palvelun käyttäjät.  Keväällä 2017 ai-
kuisten Mielenterveystalossa julkaistaan Takaisin työhön oma-
apu, jonka kehittämisessä on ollut mukana HYKS psykiatrian työky-
vyn tutkimuksen yksikkö. Takaisin työhön oma-avun laajentamiseksi 
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on haettu rahoitusta OTE-hankkeesta (STM/ Osatyökykyisille tie työ-
elämään). Nuorten Mielenterveystalossa julkaistaan opas taloudel-
liseen tukeen nuoren sairastuessa psyykkisesti. Vuonna 2017 
valmistuu myös sosiaalipalvelujen ja sosiaalityön "oirenavigaattori" 
eli pulmanavigaattori Terveyskylään. Terveyskylän sosiaalityön 
projektikoordinaattorina toimii sosiaalityöntekijä Katariina Kohonen 
ja hänen sijaisenaan 30.3. alkaen sosiaalityöntekijä Miina Arajärvi. 

Nuoren sosiaalisen tilanteen kartoituksen ja arvion kehittämi-
nen jatkuu yhdessä Leppävaaran nuorisopsykiatrian poliklinikan so-
siaalityöntekijän kanssa. Kartoituksesta on tarkoitus muodostaa py-
syvä ja tutkittuun(arvioinnin ja vaikuttavuuden tutkimus) tietoon pe-
rustuva hyvinvoinnin mittari nuorille ja menetelmä nuorisopsykiat-
rian sosiaalityöntekijöille. Kartoituksen on tarkoitus palvella myös so-
siaalihuoltoa, niin että se toimisi osana perustason ja/tai lastensuo-
jelun palvelutarpeen arviota. HYKS psykiatriassa kehittämisestä vas-
taa sosiaalityöntekijä Miina Arajärvi.  

HUS:sta on nimettynä PraksisTekijöihin sosiaalityöntekijä & projekti-
koordinaattori Katariina Kohonen (sijaisena Miina Arajärvi 30.3. al-
kaen) sekä sosiaalityöntekijä Linda Blomstedt. 

 

6. OPPIMISVERKOSTOT VUONNA 2016 

Oppimisverkostotilaisuudet ovat työpajoja, joissa työskennellään 
monitoimijaisesti. Tavoitteena on yhteinen oppiminen ja tiedonraken-
taminen. Oppimisverkostotilaisuuksissa esitellään käytäntöön liitty-
viä tutkimuksia, selvityksiä ja uusia avauksia. Tavoitteena on ristiin 
pölyttää pääkaupunkiseudulla tapahtuvaa kehittämistä aiheen pa-
rissa, tarjota tietoa palvelujen kehittämiseksi, verkostoitua ja syn-
nyttää synergiaa sekä dialogeja eri toimijoiden välille. Lastensuojelun 
kansallinen kehittämisrakennetoiminta ja PRO SOS näkyvät Praksik-
sen oppimisverkostotyöskentelyssä vuonna 2017. Yhteisiksi pääkau-
punkiseudun tasoisiksi juonteiksi määrittyvät 1) lastensuojelun ke-
hittäminen 2) leikillisyys ja pelillisyys sosiaalisessa kuntou-
tuksessa 3) rakenteellinen sosiaalityö. 

Suunnitellut koko päivän oppimisverkostotilaisuudet ovat 
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Teema Ajan-
kohta 

Paikka Muuta erityistä 

Pelillisyys ja leikillisyys 
uudenlaisen vuorovai-
kutuksen mahdollista-
jan sosiaalityössä 
(PRO SOS) 

10.3.2017 Metropolia Järjestetään yhteis-
työssä Kepelihankkeen 
kanssa 

Laadukas lastensuo-
jelu  
 

31.3.2017 
klo 17–20 

Apotin tilat Järjestetään yhteis-
työssä Uraverkoston 
kanssa 

Lape-teemainen oppi-
misverkosto; 
Yhteiskehittämispäivä 

28.4.2017 Allergiatalo 
 

Kytketään LAPE-toi-
mintasuunnitelmaan, 
yhteistyössä THL:n 
kanssa, webcastaus 

Pre-käytäntötutkimus-
päivä 

6.6.2017 Yliopisto 
 

 

Pääkaupunkiseudun 
käytäntötutkimus-
päivä 

Syksy 2017 Yliopisto  

Lape-teemainen oppi-
misverkosto 

syksy 2017  Kytketään LAPE-toi-
mintasuunnitelmaan. 

PRO SOS-seminaari syksy 2017   
Muuta?    

 

7. JULKAISUT JA VIESTINTÄ 

Sosiaalisen median hyödyntämistä yhteydenpidossa koulutettuihin käytännön-
opettajiin ja käytännönopettajana toimimisesta kiinnostuneisiin sosiaalityönte-
kijöihin systematisoidaan perustamalla Sosiaalityön käytännönopettajat Pää-
kaupunkiseudulla -ryhmä Facebookiin. Myös Sosiaalityön uraverkoston Face-
book-ryhmää hyödynnetään viestinnässä jatkossakin. 

Kokeillaan käytäntötutkimusten raportointia postereina. Toimitetaan 2-4 kertaa 
ilmestyvää uutiskirjettä. Jatketaan Practice paper-julkaisusarjaa yhteistyössä 
THL:n kanssa lastensuojelun kehittämisrakenteen yhteydessä. 
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8. RAHOITUS 

Espoo, Kauniainen ja Vantaa rahoittavat Helsingin yliopiston käytäntötutkimuk-
sen professuurin (50 %) ja yliopistonlehtorin (100 %). Yliopisto osallistuu toi-
mintaan vastaavilla palkkasummilla sekä muulla käytännön opetuksen rahoi-
tuksella. Helsingin kaupunki rahoittaa pääkaupunkiseudun Praksista Soccan yh-
teistyösopimuksessa määritellyllä summalla (kehittämispäällikön ja toimiston-
hoitajan palkat). Käytännön opettajakoulutus on kunnille maksullista. Kehittä-
mispäällikön työpanosta ohjataan Lape-hankkeeseen vuosina 2017–2018. 


