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1. PRAKSIS VUONNA 2018 

Vuonna 2018 Praksisessa jatkuu ja päättyy edellisenä vuonna aloitettu Monialaisen sosiaalityön teema-

kausi. Vuoden aikana pyrkimyksenämme on kehittää sosiaalityötä teemakauden teeman mukaisesti, 

mutta myös tehdä yhteenvetoa siitä mitä teemakauden aikana on opittu. Monialainen sosiaalityö toi-

mii erinomaisesti Praksiksen kahdelle toiminnalliselle juonteelle: Lapsi- ja perhepalvelujen muutosoh-

jelmassa (LAPE) tehtävälle kehittämistyölle ja PRO SOS-hankkeessa tehtävälle aikuissosiaalityön kehit-

tämiselle. Molemmat hankkeet näkyvät käytännön opetuksessa ja oppimisverkostotoiminnassa, jota 

toteutetaan monialaisessa yhteistyössä muun muassa järjestöjen ja terveydenhuollon toimijoiden 

kanssa. Teemakauden ja vuoden päätteeksi aloitamme sosiaalityön monialaisuuden teeman julkai-

suvalmistelut. 

Praksiksen arvioinnissa (Hytti 2016) tuli ilmi tarve brändäykselle. Vuoden 2018 tavoitteenamme on 

tarttua tähän tarpeeseen ja brändäyksen myötä uudistaa niin Praksiksen ilmettä kuin tiedotuskanavia 

esimerkiksi uudella logolla ja blogilla. Myös PraksisTekijän työnkuvaa päivitetään ja työkuvan toiminto-

jen tueksi luodaan vuosikello.  

Vuosi 2018 tuo mukanaan uusia tuulia Sote:en ja maakuntaan siirtymisen myötä. Huomioimme nämä 

isot muutokset myös Praksiksen toiminnassa ja suunnittelemme toimintastrategiaa muutoksessa.  
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2. MONIALAISEN SOSIAALITYÖN TEEMAKAUSI  

Monialaisella sosiaalityöllä viitataan sekä moniammatillisuuteen että myös asiakkaiden mukaan otta-

miseen toimijoina niin asiakastyöhön kuin asiakastyön kehittämiseen ja tutkimukseen. Monialaisuu-

della haetaan ratkaisuja pitkittyneisiin, monimutkaisiin ja jopa ylisukupolvisiin huono-osaisuuden ket-

juihin. Monialaisuus viittaa myös Praksiksen toimintaympäristön muutoksiin: yhtäältä on käynnissä laa-

jamittainen Sote-muutos, jossa myös sosiaalityö hakee paikkaansa uudelleen. Sote-muutoksen ohella 

on käynnissä hallituksen kärkihanke: Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, jonka maakunnallinen 

pilottihanke Lapsen paras-hanke käynnistyi vuoden 2017 alussa. Tavoitteena on, että pilottihanke aut-

taa myös valmistautumisessa Sote-muutokseen. Sosiaalityön yliopisto-opetuksen näkökulmasta LA-

PEssa ovat erityisen tärkeitä lastensuojelun uudistuvat, tutkimusperusteiset käytännöt asiakastyössä, 

asiakastyön organisoinnissa sekä sellaisten yhteistyökäytäntöjen kehittäminen (integratiiviset käytän-

nöt, jotka varmistavat perheiden paremman avun saannin ja lastensuojelun mielekkään roolin tässä).  

PRO SOS-hankkeessa työskennellään puolestaan monialaisesti erityistä tukea tarvitsevien aikuisten 

kanssa. Monialaisuus viittaa hankkeen toimijoihin (asiakkaat, työntekijät) ja kumppaneihin (järjestöt ja 

korkeakoulut) sekä hankkeen pyrkimykseen yhdistää leikillisyyden ja pelillisyyden tutkimusta ja käytän-

töä sosiaalityöhön ja sosiaaliseen kuntoutukseen. Apotti- ja Una-hankkeet tuovat Praksikseen uudet 

monialaiset kehittämis-ja oppimisympäristöt tiedon- ja toiminnanohjauksen alueilla.  

Praksiksen toiminnan ytimenä on sosiaalityön käytännön opetuksen, tutkimuksen ja kehittämisen liittä-

minen käytännön sosiaalityöhön sekä edistää pääkaupunkiseudullisia yhteisoppimisen prosesseja 

(esim. oppimisverkostotoiminta) monien toimijoiden kesken. Praksis-toiminnan periaatteina ovat 1) 

Dialogisuus ja yhteistoiminnallisuus, 2) Tietoperustan ja osaamisen uudistaminen, 3) Yhteiskunnallinen 

vaikuttaminen ja 4) Ihmisoikeuksien puolustaminen. Praksis-toimintaa jäsennetään seuraavan kolmion 

avulla (Kuvio 1) 

 

 

KUVIO 1. Praksiksessa yhdistyvät sosiaalityön käytännönopetus, tutkimus ja kehittäminen asiakastyön 

yhteydessä.  

Käytännönopetus

Tutkimus 
(käytäntötutkimus 
ja Pro Gradu-työt)

Asiakastyö

Kehittäminen
(LAPE, PRO SOS ja 

Apotti)
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3. KÄYTÄNNÖN OPETUS  

Pääkaupunkiseudun Praksis on osana Heikki Waris -instituuttia Soccan, Helsingin yliopiston ja pääkau-

punkiseudun kuntien sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin yhteistä toimintaa asiakastyön 

käytäntöjä kehittävälle sosiaalialan käytäntötutkimukselle ja -opetukselle. Praksis-toiminta mahdollis-

taa yliopiston, kaupunkien ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen. Tavoitteena 

on rakentaa ja ylläpitää pääkaupunkiseudun sosiaalialan asiantuntijaosaamista ja uudistaa sen tietope-

rustaa käytännöistä käsin.  

Elokuussa 2017 voimaan tulleen tutkintouudistuksen myötä sosiaalityön tutkinto-opetus on siirtynyt 

osaksi sosiaalitieteiden kandi- ja maisteriohjelmaa. Opiskelijat valitsevat oman opintosuuntansa nel-

jästä vaihtoehdosta (sosiaalityö, sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia, sosiologia) toisen opiskeluvuoden 

keväällä. Sosiaalityön käytännönopetus sijoittuu opintosuunnan valinnan jälkeiseen osaan kandintut-

kintoa. 

Ammatilliset valmiudet ja asiakastyön taidot –opintojakso (15 op), sisältää 250 tuntia käytännönopis-

kelua jossain sosiaalityön toimipaikassa käytännönopettajakoulutuksen saaneen sosiaalityöntekijän oh-

jauksessa. Opintojakson järjestetään syyslukukaudella 2018.  Vastuuopettajana toimii yliopistonlehtori 

Maija Jäppinen ja Maija Jäppisen tutkimusvapaan aikana häntä sijaistaa tohtorikoulutettava, VTM, 

Heidi Muurinen.  

Käytäntötutkimuksen opintojakson tarkoituksena on luoda opiskelijoille valmiuksia tutkia ja kehittää̈ 

työkäytäntöjä sosiaalityössä̈. Opiskelijat tekevät käytäntötutkimuksen yhteistyössä̈ työyhteisöjen 

kanssa ja työyhteisöt saavat tutkimuksista arvokasta tietoa. Vastuuopettajana syksyllä 2018 suomen-

kielisen koulutuksen osalta toimii yliopistonlehtori Maria Tapola-Haapala. 

Moninäkökulmainen yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollossa – opintojakso mukailee Praksiksen Mo-

nialaisen teemakauden teemaa. Keväällä järjestettävän lääketieteellisen tiedekunnan lääketieteen ja 

valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaalityön yhteisen käytännön opetusjaksolla keskitytään lastenkal-

toinkohtelun kysymyksiin monitieteisenä ja moninäkökulmaisena, eettisesti sensitiivisenä, yksilöä, per-

hettä, palvelujärjestelmää ja koko yhteiskuntaa koskevana kysymyksenä. Tällä käytännön opetuksen 

jaksolla hyödynnetään edellisinä vuosina tuotettuja Praksis-aineistoja opetusmateriaalina. Opetusjakso 

toteutetaan ainakin osittain uudessa Kalasataman hyvinvointi- ja terveyskeskuksessa. Opintojakson 

vastuuopetajana toimii Kirsi Nousiainen.  

Käytännön opettajakoulutuksen Moduuli I rytmitetään syksylle 2018 samaan aikaan Sosiaalityön am-

matilliset valmiudet ja asiakastyön taidot -opintojakson mukaisesti. Koulutuksen vastuuhenkilöinä ovat 

koulutussuunnittelija Jenika Heinonen ja yliopistonlehtori Maija Jäppinen.  
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4. KOULUTETTUJEN KÄYTÄNNÖNOPETTAJIEN ALUMNITOIMINTA  

Järjestämme koulutetuille käytännönopettajille 9. huhtikuuta 2018 alumnitapaamisen, jossa kerrotaan 

ajankohtaisista asioista, palkitaan vuoden käytännönopettaja ja vuoden käytännönopetuksen työyh-

teisö sekä tarjotaan mahdollisuus kollegoiden tapaamiseen ja verkostoitumiseen. Koulutettuihin käy-

tännönopettajiin ja käytännönopettajana toimimisesta kiinnostuneisiin sosiaalityöntekijöihin pyrimme 

jatkossakin pitämään yhteyttä sosiaalisenmedian kautta Facebookissa Sosiaalityön Käytännönopettajat 

Pääkaupunkiseudulla – ryhmässä. Hyödynnämme edelleen myös Sosiaalityön uraverkoston Facebook-

ryhmää viestinnässä. 

5. PRAKSIKSEEN KYTKEYTYVÄ KEHITTÄMINEN KUNNISSA JA HUS:ssa  

5.1 Sosiaalinen kuntoutus kehittämisen kohteena (PRO SOS)  

PRO SOS -hanke kohdistuu heikoimmassa sosiaalisessa asemassa olevien, erityistä tukea tarvitsevien 

kansalaisten sosiaalisen osallisuuden tukemiseen pääkaupunkiseudulla ja on osa valtakunnallista sosi-

aalialan osaamiskeskusverkon yhteistä ESR-hanketta. Visiona on vahva, asiakaslähtöinen ja vaikuttava 

sosiaalityö maakunnissa, kehittämistä yhdistetään osaksi maakunnallista valmistelutyötä. Soccan osa-

hankkeessa haetaan uutta orientaatiota sosiaalityöhön ja sosiaaliseen kuntoutukseen motivoivasta, 

luovasta ja ongelmanratkaisuun keskittyvästä leikillisyydestä ja pelillisyydestä. Uusia ja innostavia sosi-

aalisen kuntoutuksen toimintatapoja kehitetään yhdessä asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. PRO 

SOS-hanke toimii Praksiksen yhteydessä niin, että se järjestää yhteisiä oppimisverkostotilaisuuksia ja 

hankkeeseen tehdään käytäntötutkimuksia ja pro gradutöitä. Erikoissuunnittelijoina toimivat Tytti 

Hytti, Pekko Kähkönen ja Jouni Sipiläinen (50 %) sekä kaksi palkattua kokemusasiantuntijaa Yontale 

Gebrenegus ja Mirka Oinonen.  

Vuoden 2018 suunnitelmana on tuottaa leikillisyyttä ja pelillisyyttä hyödyntävä sosiaalisen kuntoutumi-

sen toimintamalli kunnissa tehtyjen niin yksilö- kuin ryhmämuotoisienkin kokeiluiden arvioiden poh-

jalta. Sosiaalisen kuntoutumisen toimintamallia rakennetaan yhteistyössä THL:n Sokra-hankkeen Osalli-

suuden palas-työskentelyn kautta. Pilotoimme myös työ- ja toimintatoiminta kyvyn itsearviointimitta-

ria kykyviisaria vuoden aikana kuntiin. Hankkeessa yhteiskehitetään sekä käytetään palvelumuotoilun 

menetelmiä uusien mallien tuottamiseen. Osahankkeen leikkisyyden ja pelillisyyden päätösseminaari 

järjestetään marraskuussa.  

5.2 Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)  

LAPE-hankkeen tavoitteena on Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden sovittaminen yhteen lapsi- ja 

perhelähtöisiksi palveluiksi sekä painopisteen siirtäminen korjaavista palveluista kaikille yhteisiin ja en-

naltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. Soccan hallinnoimassa ja koordinoi-

massa yhteiskehittämisessä mukana ovat Espoo, Helsinki, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, 

HUS ja FSKC, korkeakouluja ja järjestöjä. Yhteistyötä tehdään Uudenmaan Lape-hankkeen kanssa. 

LAPE-hankkeen kehittämiskohteina vuonna 2017–2018 ovat:   

1. Perhekeskustoimintamallin luominen 

2. Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena 

3. Erityis- ja vaativimman tason kehittäminen 

4. Osaamis- ja tukikeskuksen valmistelu (OT-keskus) 
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Vuonna 2018 tavoitteena on uusien mallien ja rakenteiden pilotointi ja kokeilu sekä kehittämistyön jat-

kuva arviointi. Syksyllä raportoimme tuloksista ja valmistaudumme työskentelymallien ja rakenteiden 

juurruttamiseen. 

Pääkaupunkiseudullinen Praksis-toiminta tekee yhteistyötä kansallisen LAPE-hankkeen kanssa. Konk-

reettisesti tämä tarkoittaa osittain kumppanuudessa THL:n ja Praksiksen järjestämää oppimisverkosto-

toimintaa ja opiskelijoiden käytäntötutkimuksien ja pro gradujen kytkemistä LAPE:n kehittämiskohtei-

siin. 

5.3 Espoo & Kauniainen  

Vuonna 2018 Espoossa yhtenä keskeisenä toiminnan tavoitteena on yhteistyön lisääminen eri toimijoi-

den välillä sekä erityisesti monialaisen palvelutarpeen arvioinnin jalkauttaminen ja kehittäminen. Ai-

kuissosiaalityö, vammaispalvelut, lastensuojelu ja perhesosiaalityö järjestävät yhteisiä koulutuksia ja 

lisäksi jalkautetaan jo käyttöön otettuja monialaista yhteistyötä tukevia työkaluja, kuten verkostotyön 

koonti -lomake. 

Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa jatketaan monialaisen ensiarvioinnin kehittämistä sekä keskitytään 

edelleen asiakkaan mukaan ottamiseen osaksi oman tilanteensa arviointia. Vuonna 2017 toimintansa 

aloittanut perhesosiaalityön yksikkö vakiinnuttaa toimintaansa ja perhesosiaalityön ja lastensuojelun 

välisiä linjauksia työstetään edelleen. Asiakkaiden tilanteita pyritään tukemaan yksilöllisten ja perhe-

kohtaisten palveluiden lisäksi monipuolisella ryhmätoiminnalla. Palveluiden kehittämisessä hyödynnet-

tävän asiakaspalautteen määrää pyritään lisäämään ja palautteen keräämiseen käytettyjä välineitä ke-

hittämään.  

Aikuissosiaalityössä monialaista yhteistyötä kehitetään terveydenhuollon kanssa tarjoamalla aikuis-

sosiaalityön palveluja terveyskeskuksissa ja lisäksi monialaista yhteistyötä kehitetään erityisesti työlli-

syyspalveluiden ja Kelan kanssa. PRO SOS -hankkeessa jatketaan pelillisyyden ja leikillisyyden kehittä-

mistä sosiaalisessa kuntoutuksessa. Aikuissosiaalityön keskeinen tavoite vuonna 2018 on valmistautu-

minen sote- ja maakuntauudistukseen ja aikuissosiaalityön roolin kirkastaminen. 

Tutkivan sosiaalityön verkoston toiminta jatkuu myös vuonna 2018. 

5.4 Helsinki  

Vuonna 2018 tavoitteena on konkretisoida ja jalkauttaa Helsingin Praksiksen visiota ”Laadukas sosiaali-

työ, vahva osaaminen ja monitoimijainen kehittäminen”.    

Yksi keskeisimmistä hankkeista on monialaisen opetusklinikkakokeilun käynnistäminen Kalasataman 

terveys- ja hyvinvointikeskuksessa. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä sosiaalialan, hoitoalan ja lääketie-

teen oppilaitosten kanssa. Tavoitteena on, että opetusklinikka yhdistää opetuksen, tutkimuksen ja ke-

hittämisen luovassa ja monialaisessa työympäristössä.  

Vuonna 2018 tavoitteena on vahvistaa sosiaalialan ammattilaisten osaamista Praksis-toiminnan kei-

noin. Tarkoituksena on lanseerata Praksis-koulutusmoduuli toimialan keskitetyn koulutuksen alaisuu-

teen. Lisäksi tavoitteena on kehittää sosiaalialan osaamisen kehittämisen verkoston toimintaa. Tarkoi-

tuksena on luoda mahdollisuus yhteistyöhön sosiaalialan ammattilaisten välillä koko kaupungin tasolla. 

Samalla pyritään vastaamaan perustyöstä nouseviin sosiaalialan kehittämistarpeisiin. Vuonna 2018 ta-

voitteena on myös jatkaa ja levittää lastensuojelun avohuollossa käynnistynyttä käytäntö ja teoria-ryh-

mää. Uramallikokeilun laajentamisessa tullaan jatkamaan yhteistyötä Praksiksen kanssa.  
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Tarkoituksena on yhtenäistää sosiaali- ja terveystoimialan harjoittelupaikkarakennetta. Kehittämisen 

tavoitteena on edistää harjoittelupaikkojen löytymistä. Vuonna 2018 selvitetään myös yhteistyömah-

dollisuuksia sosiaalialan erikoistumiskoulutuksen kanssa ja tuodaan työelämän tarpeita näkyviin koulu-

tukseen. Opinnäytetöiden hyödyntämisen edistämiseksi luodaan opinnäytetyöpankki Praksiksen intra-

sivuille.  

Oppimisverkostojen suunnittelussa tehdään yhteistyötä LAPE- ja PROSOS-hankkeiden toimijoiden 

kanssa. Vuonna 2018 osana hanketta ja Praksis-kehittämistä Helsingissä jatketaan arviointitutkimusta 

lastensuojelun systeemisen toimintamallin pilotista yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

kanssa.  

Vuonna 2018 jatketaan myös suomen- ja ruotsinkielisten Praksis-toimijoiden välisen yhteistyön tiivistä-

mistä. 

5.5 Vantaa 

Vuonna 2018 Vantaa kaupungin perhepalveluissa jatketaan palvelujen painopisteen muuttamista kor-

jaavista ja kuntouttavista palveluista ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin. Tavoitteena on 

sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen ja lapsiperheiden varhaisen tuen kehittäminen entistä asiakas-

lähtöisempään, oikea-aikaiseen ja ennaltaehkäisevään suuntaan.  

Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä perhepalveluissa toteutetaan toimenpiteitä lasten-

suojelun kehittämiseksi ja sosiaalityöntekijöiden saatavuuden ja pysyvyyden parantamiseksi. Toimenpi-

teitä ovat muun muassa henkilöstöresurssien lisääminen erityissosiaaliohjaajien määräaikaisilla viroilla, 

henkilöstöetuuksien ja kannustavan palkkauksen kokonaisuuden valmistelu, sosiaalityöntekijöiden 

osaamisen ja hyvinvoinnin tukeminen sekä yliopistoyhteistyö. 

Lastensuojelun sosiaalityötä vahvistetaan ottamalla käyttöön systeemisen sosiaalityön malli. Mallissa 

lastensuojelun sosiaalityötä kehitetään monitoimijaiseksi, ja ammattilaisten osaamista vahvistetaan 

suhdeperustaisen sosiaalityön suuntaan. Lisäksi lastensuojelun perhehoitoa ja perhekuntoutusta vah-

vistetaan ja kehitetään edelleen. Lastensuojelussa tavoitteena on hyödyntää työn kehittämisessä sosi-

aalityön opiskelijoiden käytäntötutkimuksia.  

Aikuisten ja perheiden sosiaalipalveluissa kehitetään sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen ja las-

tensuojelutarpeen arviointia sekä siihen liittyviä asiakasprosesseja.  Aikuisten ja perheiden sosiaalipal-

velujen, lapsiperheiden varhaisen tuen yksikön yhteistyötä vahvistetaan lastensuojeluasiakkuuksien 

ehkäisemiseksi. Tavoitteena on hyödyntää työn kehittämisessä sosiaalityön opiskelijoiden käytäntötut-

kimuksia muun muassa SHL:n mukainen lasten ja nuorten sekä erityistä tukea tarvitsevien asiakasryh-

mien (myös aikuisten) hyvinvoinnin seuranta ja raportointi. Myös aikuissosiaalityön sisällön kehittä-

mistä ja roolin vahvistamista pidetään aktiivisesti esillä. 

Vantaan psykososiaalisissa palveluissa keskiössä on ehkäisevän, lapsiperheiden varhaisen tuen ja sosi-

aalihuoltolain mukaisten palvelujen edelleen kehittäminen ja vahvistaminen. Asiakkaan palvelutar-

peista lähtevien monitoimijaisten kumppanuuksien rakenteita ja koordinaatiota vahvistetaan (esimer-

kiksi ehkäisevä terveydenhuolto, sivistystoimi, järjestöt, lastensuojelu, erikoissairaanhoito). Kuraattori-

palveluissa kehitetään jalkautuvaa työtä yhteistyössä erityisnuorisotyön sekä jatketaan elämäntaito-

verkkokursseja pitämistä ja kehittämistä toisella asteella yhteistyössä Aseman lapsien kanssa. Lisäksi 

tavoitteena on sosiaalisen median käytön kehittäminen edelleen osana kuraattorityötä.  

Maahanmuuttajapalveluissa keskiössä vuonna 2018 on maahanmuuttajien kotoutumisen ja osallisuu-

den edistäminen yhteistyössä eri toimialojen ja toimijoiden kanssa. Hankkeilla vahvistetaan tätä työtä. 
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Maahanmuuttajapalveluissa kehitetään palvelutarpeen arviointia ja suunnitelmallista sosiaalityötä ko-

toutumisen tukena yhteistyössä perhepalvelujen muiden tulosyksiköiden kanssa. Tavoitteena on sovit-

taa yhteen kotoutumissuunnitelma, alkukartoitus ja sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arvi-

ointi. Lisäksi kehitetään ryhmämuotoisia toimintoja sekä alaikäisenä yksin maahan tulleiden kotoutu-

mistyötä sekä jälkihuoltoa. 

Vantaan perhepalvelujen kaikki tulosyksiköt ovat tiiviisti mukana lapsiperheiden palvelujen muutosoh-

jelman pääkaupunkiseudun LAPE- hankkeessa. Hankkeen toiminta, tuotokset ja tulokset kiinnitetään 

osaksi sosiaalityön käytäntöjä kaikissa perhepalvelujen tulosyksiköissä.  

Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeessa Vantaa vastaa perhekeskustoiminnan kehittämisestä kuraattorit 

ovat mukana erityisesti varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena -osa-

kokonaisuudessa. Lastensuojelu on mukana erityisen ja vaativan tason palveluiden -osakokonaisuu-

dessa. 

Vantaan perhepalveluissa on useita kehittämisen kohteita, jotka yhdistetään Praksikseen. Palveluja ke-

hitetään lisäksi toteuttamalla seuraavia ulkopuolista rahoitusta saavia hankkeita ja ohjelmia: 

Henkilökohtainen budjetointi - Avain kansalaisuuteen -hanke. Hankkeessa kehitetään palvelujen järjes-

tämistä henkilökohtaista budjetointia hyödyntäen ja asiakkaan osallisuutta korostaen. 

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat - varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen 

tuki -hanke (Aku-hanke). Hankkeessa rakennetaan ennaltaehkäisevän asunnottomuuden kuntatasoi-

nen ohjelma osana hallituksen asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa (Aune). 

Leikillisyyden ja pelillisyyden elementtejä hyödyntävää sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallia kehite-

tään osana valtakunnallista PRO SOS - uudenlaista sosiaalityötä rakentamassa -hankkeessa.  

Moodi -hanke / ESR. Hankkeella haetaan parannusta syrjäytymisriskissä olevien nuorten aikuisten (18-

25 -vuotiaiden) asemaan palvelujärjestelmässä ja tätä kautta heidän toimintakykynsä nousua ja elä-

mänlaatunsa kohentumista. Kohderyhmän nuorten tilanteet vaihtelevat mutta heitä yhdistää yleensä 

kolme riskitekijää: mielenterveyden diagnoosi, pelkkä perusasteen koulutus ja toimeentulotuen asiak-

kuus. Hankkeen tavoitteena on kaupungin toimialat ylittävän asiakasyhteistyöryhmän perustaminen, 

toiminnan koordinointi ja kehittäminen (nuoriso, soster, HUS, järjestöt5.6 HUS  

Vuoden 2018 HUS:n sosiaalityössä ollaan aktiivisesti mukana SOTE ja LAPE -kehittämistyössä. Etenkin 

psykiatriassa painopisteenä on perinteisen terveyssosiaalityön ja mielenterveyspalveluissa olevien poti-

laiden kokonaisvaltaisten tarpeiden huomioiminen, sosiaalityön saatavuuden lisääminen sekä päällek-

käisen työn minimoiminen. Psykiatrian sosiaalityössä otetaan lisääntyvästi vastuuta potilaiden koko-

naisvaltaisesti sosiaalityön tarpeesta, ja yhteistyön ja työnjaon kehittäminen sosiaalipalveluiden kanssa 

on keskeistä. Muita keskeisiä sosiaalityön hankkeita ovat mm. palvelukuvaushanke, etäsosiaalityö, 

OTE-hanke sekä digitaalisten palveluiden kehittäminen osana valtakunnallista Terveyskylää ja Virtuaali-

sairaalaa.  

 

Vuonna 2018 Praksis-toiminta laajenee ja vakiintuu koko HUS-organisaatioon. Aikaisemmin psykiat-

riavetoinen Praksis-tiimi vahvistuu somatiikan ja Lastentautien sosiaalityöllä. PraksisTyöntekijän toi-

menkuvan päivittäminen selkiyttää tehtävää myös HUS:ssa.   

Vuonna 2018 tavoitteena on käynnistää HUS sosiaalityön tutkimus- ja kehittämisverkosto, joka toimii 

kokoavana sateenvarjona sosiaalityön yliopistoyhteistyön, tutkimuksen ja kehittämisen kentällä. Tutki-

mus- ja kehittämisverkoston tavoitteena on yliopistoyhteistyön tiivistäminen koko HUS-tasolla.  Prak-
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sis-tiimi kootaan osaksi kehittämisverkostoa ja tiimiä täydennetään somatiikan osalta. HUS:n Akateemi-

nen tutkimusverkosto jatkaa toimintaansa osana verkostoa. Akateeminen tutkimusverkosto kokoaa 

sosiaalityön jatko-opiskelijat ja siitä kiinnostuneet yhteen ja tuo kaivattua akateemista tutkimusta esiin 

terveydenhuollon organisaatiossa.  

Terveyssosiaalityö ja HUS on ollut suosittu sosiaalityön harjoittelupaikka. Vuonna 2018 HUS valmistelee 

Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunnan kanssa sopimusta sosiaalityön käytännönopetuksen 

ja käytäntötutkimuksen toteuttamisesta. Käytäntötutkimuksia tehdään edelleen ja niiden näkyvyyttä 

lisätään. HUS kannustaa kokeneita sosiaalityöntekijöitä menemään Käytännönopettaja-koulutukseen, 

joka aloittaa syksyllä 2018. HUS:ssa on runsaasti käytännön opettaja – koulutuksen saaneita. HUS:n so-

siaalityöntekijöitä osallistuu Moninäkökulmainen käytäntö – kurssille.  

Psykiatriassa järjestetään myös edellisvuoden tapaan opiskelijavierailuita, joissa sosiaalityöntekijät ker-

tovat työstään. Edellisenä vuonna käynnistynyt Mielenterveyssosiaalityön verkosto kerää valtakunnalli-

sesti yhteen mielenterveyssosiaalityöntekijöitä ja kehittää sosiaalityötä asiakkaiden hyväksi. Mielenter-

veyssosiaalityön verkoston tavoitteena on myös tänä vuonna järjestää valtakunnallinen seminaari edel-

lisvuoden onnistuneen seminaarin innoittamana.   

Vuonna 2018 HUS:ssa panostetaan edelleen tiedottamiseen Praksis-toiminnan, sosiaalityön tutkimuk-

sen ja kehittämisen osalta. 
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6. OPPIMISVERKOSTOT VUONNA 2018  

Oppimisverkostotilaisuudet ovat työpajoja, joissa työskennellään monitoimijaisesti. Tavoitteena on yh-

teinen oppiminen ja tiedonrakentaminen. Oppimisverkostotilaisuuksissa esitellään käytäntöön liittyviä 

tutkimuksia, selvityksiä ja uusia avauksia. Tavoitteena on lisätä pääkaupunkiseudulla tapahtuvaa kehit-

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

sekä dialogeja eri toimijoiden välille. Monialaisen teemakauden aikana Lastensuojelun kansallinen ke-

hittämisrakennetoiminta ja PRO SOS näkyvät Praksiksen oppimisverkostotyöskentelyssä vuonna 2018. 

Yhteisiksi pääkaupunkiseudun tematiikoiksi määrittyvät 1) lastensuojelun kehittäminen 2) leikillisyys ja 

pelillisyys sosiaalisessa kuntoutuksessa 3) rakenteellinen sosiaalityö. 

Suunnitellut koko päivän oppimisverkostotilaisuudet ovat:  

 

Teema Ajankohta Paikka Muuta erityistä 

LAPE: Dialogisuus mo-
nitoimijaisessa yhteis-
työssä 

TI 27.3.2018 Allergiatalo  

LAPE OT-keskusoppi-
misverkosto: Kohti mo-
nitieteistä tutkimusta 
SOTEssa,  

TO 12.4.2018 Yliopistolla Tilaisuus on osa LAPEn 
erityis- ja vaativan ta-
son Osaamis- ja tuki-
keskusten kehittämis-
kokonaisuutta webcas-
taus 

LAPE: Eroauttamisen 
yhteiskehittämispäivä   

Ke 26.4.2018 Laurea Leppävaara Kytketään LAPE-toi-
mintasuunnitelmaan  

PROSOS: Palvelumuo-
toilun mahdollisuudet 
aikuissosiaalityön ke-
hittämisessä 

Pe 25.5.2018 Laurea Kalasatama Kytketään PROSOS toi-
mintasuunnitelmaan 

Digitaalisuus sosiaali-
työssä 

Syksyllä 2018 Tiedekulma  

LAPE: yhteiskehittämis-
päivä 

Syksyllä 2018  Kytketään LAPE:n toi-
mintasuunnitelmaan 
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7. JULKAISUT JA VIESTINTÄ 

Vuoden 2018 aikana aloitetaan sosiaalityön monialaisuuden teeman julkaisuvalmistelut. Myös käytän-

nönopetuksesta tuotettavan julkaisun valmistelut aloitetaan. Soccan sivulle on suunniteltu perustetta-

van portaali, johon kerätään yliopiston opiskelijoiden käytännössä toteutetut tutkimukset.  

Praksiksen tiedotuksen foorumeina toimivat Soccan verkkosivujen osana oleva Praksis-sivusto, Helsin-

gin yliopiston Heikki Waris -instituutin blogisivusto  ja Heikki Waris -instituutin Facebook-sivusto. Sosi-

aalisen median hyödyntämistä yhteydenpidossa koulutettuihin käytännönopettajiin ja käytännönopet-

tajana toimimisesta kiinnostuneisiin sosiaalityöntekijöihin jatketaan Sosiaalityön käytännönopettajat 

Pääkaupunkiseudulla -ryhmässä Facebookissa. Myös Sosiaalityön uraverkoston Facebook-ryhmää hyö-

dynnetään viestinnässä jatkossakin. Hyväksi todettua käytäntötutkimusten raportointia postereina ja 

niiden esiin tuomista oppimisverkostotilaisuuksissa jatketaan. Toimitetaan 4-5 kertaa ilmestyvää uutis-

kirjettä. 

Vuonna 2016 tehdyssä Praksiksen toiminnan arvioinnista nousi tarve Praksiksen brändäykselle. Vuoden 

2018 aikana Praksiksen yleisilmettä jäsennetään, Praksikselle luodaan oma logo ja blogia päivitetään.  

8. 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 (koulutussuunnittelijan ja toimistonhoitajanpalkat). Käy-

tännön opettajakoulutus on kunnille maksullista.  


